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 ا ےک

 رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن ؛هلل دمحلا نإ

 الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ

 .هل يداه

 هدبع اًدمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .هلوسرو

 «َنوُملْسُم مشار الإ نوم لَو هتاقث َقَح هللا اوُّنا اوُنمآ َنيِذْلا اا

 .[۱۰۲ :نارمع لآ]

 اهْنم قَلَحَو ةدحاو سفت نم ْمُكَقَْلَح يذلا ْمُكَبَر اوفا سالا اهيا

 ماَحرَألاَو هب َنوُلءاست يذلا هللا اوَُلاَو ًءاسنَو اريدك ًالاَجر اًمُهْنم تَبَو اهَجوز
 ١[ :ءاسنلا] (ابیقر ُْكْيِلَع ناك هللا نإ

 ہک حلصُي ج اديس ًالْوَق اوُلوُقَو هللا اوفا اوُنَمآ نيذلا اهيا

 اًميظع اًرْوَق راف ْدَقَف ُهَلوُسَرَو هللا عطُي ْنَمَو ْمُكَبوُلُذ ْمُكَل ْرفغَيَو ْمُكَلاَمْع

 ]الأحراب:۷٠-۷١[.



 E روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 للك دمحم يده يدهلا ريخو هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف :دعب امأ
 .ةعدب ةثدحم لكو .اهئاثدحم رومألا رشو

 :دعبو

 تالاقملا نم رايخألا ةمئألا ؛ةنسلا لهأ ذاعأ يذلا هللا دمحأ ياف
 هباتكو نيتملا هلبحب ماصتعالا ممل بهوو «ةيهاولا تاداقتعالاو «ةدسافلا
 «نيبملا

 .ةحضافلا ةعيظفلا لاوقألا مِهبّتَحَو ءةحضاولا ةرينلا كوهلوسر ةنسو
 قحلابف مهيف مهريغ لاوقأو «ةعومسم عدبلا لهأ يف مهلاوقأف

 .ةغومدمو ةعوفدم

 نحنف نكي مل أشي ْمَل امو ناك هللا ءاش ام نأ ىلع نوعمحما مه
 .نوفرتعم مهلضفبو «نوعبتم مهجهنلو «نوفتقم مهراثآل

 ٠[. .:رمح] (ناًمنإلاب اوفس يذلا اتاوخإلو اتل رفغا اتر
 ةنّسلا بتك نم اهتعمج ةفلتخم باوبأ يف ةرصتخم ةلاسر هذهف

 :اهتيمو

 ١ ةنسلاو داقتعالا يضروثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل "

 رايتخا يف تقفو دق نوكأ نأ ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ
 باتكلا نم ةراتخملا صوصنلا نم عمجلا اذه يف ال بسانملا مسالا

 .ينابلألل ةجاحلا ةبطح :باتك رظنا )١(



 ظ
 .ةنّسلاو نيدلا مهب هللا ظفح نيذلا ءةمألا هذه ِرْدَّص لاوقأ نمو «ةنّسلاو

 «نافرعلاو ركشلاب ليمحلا بحاص عئفاكن نأ بدألاو ةنسلا نم نإو

 .[ 4 :نمحرلا] «ناسخإلا 0 ناسحإلا ءاَرَج لَه :ىلاعت هللا لاق امك

 هوئفاكت ام اودجت مل نإف «هوئفاکف اًفورعم مكيلإ ىتأ نم» هيك لاقو

 2151/7) :دواد وبأ «(1۸/۲) :دمحأ (هومئافاك دق نأ اوملعت ىَّتح هل اوعداف

 .(5555) :يئاسنلا 9

 يذمرتلا )۷٤/٣(« دمحأ .(هللا ركشي ال سانلا ركشي ال نم» لي لاقو

 )١985(.

 ابأ -ىلاعت هللا ركش دعب- لضافلا يحأ ركشأ ماقملا اذه يفو

 دعب باتكلا اذه ةعحارمب هلضفت ىلع ؛يشرقلا دماح نب قيزر «رساي

 انباتك اذكو «ةيعيطملا طالغألل هبيوصتو «ةدوسملا ىلع هتقباطمو «خسنلا

 لاوقأ" باتكو "ةديدجلا جهانملا ةلئسأ نع ةديفملا ةبوجألا" ب موسوملا

 دلاولا ةحامس ميدقت "رارشألا ةرحسلا ىلع مكحلا يف راربألا ةمئألا

 يلع رساي ابأ هللا ىزجف -هللا همحري- زاب نب زيزعلا دبع مامإلا انخيش
 بتكلل ىلوألا ةعبطلا يف كلذ ناكو- انعم مهاس نم لكو ءءازجلا ريح

 1 ,تةروكالملا

 يخيش ىلع "... رونما ردلا مل" عومجّمْلا اذه تضرع دقو

 «نازوفلا نازوف نب حلاص :روتكدلا خيشلا يلاعم -هللا هظفح- لضافلا



EEE raت  

 ريح مالسإلا نعو يع هللا هازجف «ىلوألا ةعبطلل هرشنب يل نذأو هأرقف
 .نيمآ «هتانسح نازيم يف كلذ لعجو ءازجلا

 يف يناوحإ عمجلا اذهب عفني نأ ريدقلا يلعلا هللا لأسأ ماتخلا يفو
 عم انرشحيو ءاهيلع انتي نأو «ةنسلا عابتال انقفوي نأو «ناكم لك
 للي هللا دبع نب دمحم اهبحاص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .هبحصو هلآو دمحم انیبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 هبتكو

 يثراحلا يليمبلا ناحيرف نب لامج ناحيرف وبأ

 مرحملا نم رشاعلا

 ةيوبنلا ةرجهلل فلأو ةئامعبرأو رشع ةعبس ةنس

 فئاطلا



 رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن هلل دمحلا نإ

 الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو ءان أ

 .هل يداه

 هدبع اًدمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .باحصألاو لآلا ىلعو ةي هلوسرو

 قيرف لكو «لبق يذ نم رثكأ مويلا نيملسملا قارتفا مّضح يفف
 و هللا لوسر هيلع ناك ام وه امنإ هيلع ريسيو هدقتعي يذلا نأ يعدي

 .اهرئاعش رهاظلا يف نومزتلم مالسإلا ةعيرش نوعّدم -مهّلك-مهّنأل

 قيرطلا ةفرعل ىوصق ةرورضو ةحاح يف اًعيمج نيملسملا نإف

 اذإ رثكأو رثكأ ةحاحلا دتشتو «ميوقلا طارصلاو «ميقتسملا نيدلل حيحصلا

 نيملسملا نم ريثكب تقّرفت قرطلا نأ -قحلا نع ثحابلا- ملسملا فرع

 لك معزف «هلوسرو هللا هب نذأي ْمَل ام نيدلا يف اوثدحأ امل كلذو «مويلا

 هللا لوسر هب ماق يذلا قحلا نأو «مالسإلا ةعيرشب كسمتملا وه هنأ قيرف

 ةديقعلاو قحلا نوكي نأ ىبأ هللا نأ ريغ ؛هلحتنيو هدقتعي يذلا وه كلي

 مهدئاقعو مهنيد اوذحأ مهال ؛راثآلاو ثيدحلا لهأ عم الإ ةحيحصلا



 روثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل

 ا ىلإ رهف دنا قرا هزت نه اكرقوكلسسب نع افلح

 نيدلا نم سانلا هيب هللا لوسر هيلإ اعد ام ةفرعم ىلإ قيرط الو
 باحصأ هكلس يذلا قيرطلا اذه الإ «ميقتسملا طارصلاو «موقلا
 ىلإ اوعحجر مهال ؛هقيرطب ال نيدلا اوبلطف قرفلا رئاس امأو «ثيدحلا

 نم ايش اوعمس اذإف «هلبق نم نيدلا اوبلطف «مهئارآو مهرطاوحو مهلوقع
 ْمَل نإو «هولبق ماقتسا نإف ؛مهوقع رايعم ىلع هوضرع «ةنسلاو باتكلا

 تاليوأتلاب هوفّرح هلوبق ىلإ اورطضا نإف .هوّدر مهلوقع نازيم يف مقتسي
 نيدلا اوذبنو «هنع اوغازو قحلا نع اوداحف «ةهركتسملا يناعملاو ةديعبلا

 .-نوفصي امع هللا ىلاعت- مهمادقأ تحت ةنّسلا اولعجو «مهروهظ ءارو

 نم نيدلا اوبلطو «مهمامأ ةنّسلاو باتكلا اولعجف :قحلا لهأ امأو

 باتكلا ىلع هوضرع ؛مهرطاوخو موقع نم مهل عقو امو ءامهلبق
 كلذ مهارأ ثيح هللا اوركشو «هولبق امل اًقفاوم هودحو نإف «ةنّسلاو

 ىلع اولبقأو مه عقو ام اوكرت امه اقلام هودجو نإو .هيلإ مهقفوو
 ال ةنسلاو باتكلا نإف «مهسفنأ ىلع ةمهتلاب اوعحرو «ةّئسلاو باتكلا

 .لطابلا ىري دقو «قحلا ىري دق ناسنإلا يأرو «قحلا ىلإ الإ نايدهي

 ءيشب يسفن ٍئتثدح ام :يارادلا دمحأ نب نمحرلا دبع ناميلس وبأ لاق

 .ةّنسلاو باتكلا نم نيدهاش اهنم تبلط الإ



 تعلاط ول كنأ «قحلا ىلع مه ثيدحلا لهأ نأ ىلع لدي اًممو

 فالتخا عم مهثيدحو مهعيلق ,مهرخآ ىلإ مهلوأ نم ةفنصملا مهبتك عيمج

 مهنم دحاو لك نوكسو «رايدلا يف مهنيب ام دعابتو «مهنامزو مهنادلب

 طغنو «ةدحاو ةريتو ىلع داقتعالا نايب يف مهتدحو ؛راطقألا نم اًرطق

 ءاهيف نوليمي الو ءاهنع نوديحي ال ةدحاو ةقيرط ىلع هيف نورحي دحاو

 يف اًقرفت الو ءافالتخا مهنيب ىرت ال ءدحاو مهلقنو دحاو كلذ يف مهلوق

 .لق نإو ام ءيش

 «مهفلس نع هولقنو «مهتنسلأ ىلع ىرح ام عيمج تعمج ول لب

 ىلع لهو «دحاو ناسل ىلع ىرجو «دحاو بلق نم ءاج هنأك هتدجول
 ؟دحاو ناسللاو «دحاو بلقلا نوكي ال اًملو ؟اذه نم نيبأ ليلد قحلا

 .ةنّملاو باتكلا ؛دحاو ردصملاو

 اوُدَجَوَل هللا ريع دنع نم ناک ْوَلَو َنآرَْلا نويد الفأل :ىلاعت لاق

 . [۸ ۲ :ءاسنلا] اردک افالتخا هيف

 .[٣٠:درمع لا] اورق الو اًعيِمَج هللا ٍلْبَحب اوُمصقْغاَوإل :ىلاعت لاقو

 نيفلتخم نيقرفتم مهتيأر «عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلإ ترظن اذإ امأو
 داقتعالا يف ةدحاو ةقيرط ىلع مهنم نينثا دج داكت ال ءاًبازحأو اًعيش

 مهرامعأ يضقنت «فالتخاو ضغابتو عزانت يف اًدبأ مهارت «قيرطلاو



WEDERE Eaروثأملا لوقلا نم روثنملاردلا مل ع  

 يف ْمُهْنِم تْسَل اًعّيش اوُناَكَو ْمُهتيد اوفر َنيِذْلا نإ :ىلاعت هللا لاق

 .[1ههبماسنألا للا ىلإ ْمُهْرْمأ اَمنِإ ءيش

 اوذخأ مهّنأ -رثألا لهأ- ثيدحلا لهأ قافتا يف ببسلا ناكو

 .فالتئالاو قافتالا مهثروأف «لقنلا قيرطو «ةنّسلاو باتكلا نم نيدلا

 قارتفالا مهثروأف ءارآلاو تالوقعملا نم نيدلا اوذحأ ةعدبلا لهأو

 .فالتحالاو

 اذه عبط ةداعإل رطضم يأ تدجو «ةنّسلل اًرشنو .كاذو اذهل

 كن موسوملا عومجما

 " ةنسلاو داقتعالا يضروثاملا لوقلا نم روثنملاردلا مل "

 .ه١ 41 ماع تناك يا ىلوألا ةعبطلا رودص نم ماوعأ ةسمخ دعب

 :ةيلاتلا رومألا ىلإ هابتنالا تفلأو

 وهو- ةحصلا اهيف تمرتلا رفّسلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا »

 مولعم وه امك حيحصلا بتارم نم وهو "نسحلا" اهلقأو -بجاولا
 .ملعلا بالط دنع

 وزعلاب تيفتكا ءامهدحأ وأ نيحيحصلا يف ثيدحلا ناك اذإ »

 فيضأ ةراتو «ةحصلا وهو لصح دوصقملا نأل ؛امهدحأ وأ امهيلإ

 .رخآ اًردصم امهدحأ ىلإ

 نيحيحصلا ريغ يف ثيدحلا ناك اذإ وزعلا يف رداصملا نم رثكأ دق ه
 ءاهيلإ وزعملا رداصملا ضعب دانسإ ق فعض دوجول ءامهدحأ وأ



 .رخآ يف عباتم هل وأ ءدانسإلا حيحص رحآ يف هدجأو

 اهلبق تركذو ءامهريغ وأ ملسم وأ يراخبلا ًالثم رظنا :تلق اذإ ٠

 امهيف دحوي ال هنيعب صنلا اذه نأ :ْيعي كلذف ءاهنم لفسأ اًردصم

 افي ردصلا و ا يما ا اهوا ل

 اذهف ؛هتاقيقحت وأ هعمج نم ءاوس «ينابلألا بتكل توزع اذإ »

 :نيرمأ دحأ ينعي

 ؛يدي نيب يعلا رداضلا. نم يأ يهدأ ل هنيعب ضنلا اذه. نأ انإ

N a BONEN) 
 ةنامأللف «ةتبلأ يتبتكم يف دحوي ال هنأ وأ دعب اطوطخم دانسإلل

 هوزعأف «طعأ ْمَل امب عبشتلا نم ريذحتلا يف عوقولا نع دعبلا مّن ءًالوأ

 .-هتانج حيسف 51 هللا همحر اًعجرم هب ىفكو ؛يابلألا باتك ىلإ

 تيفتكاو «ةحصلا اهيف مرتلأ مل رفسلا اذه يف ةدراولا راثآلا »

 حيحصلا ىرحتأ بلاغلا يفو ءاهلقن نم وأ اهرداصم ىلإ وزعلاب

 «سانئتسالا باب نم اهداريإو ءفعضلا نم اهضعب ولخي الو ءاهنم

 :ليق دقو -اهنم فيعضلا :ينعأ -يعرش مكح توبث باب نم ال
 .ئرب دقف دنسأ نم

 ركذ يلا رداصملا نم ددع ربكأ ىلإ وزعلا يف اًرثك تدهتحا ه
 .رثألا كلذ اهيف



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ععع

 ركذأ مّلو رداصملا ضعبل تعجر اذإ ظافلألا يف افالتحا دحت »

 ليطأ ال يكل ؛ردصملا ركذ دنع ةيشاحلا يف فالتخالا كلذ

 رداصملا ضعب يف هلمكأب روكذملا صنلا دجتس كنكلو «ةيشاحلا

 .ةيشاحلا يف ةروكذملا

 لإ «مالعألا تاّيفو بسح ةبترم رداصملا اهيف تركذ ةيشاحلا »

 ام ًالإ- لكلا لبق امهدحأ وأ امهركذب أدبأ نإف ملسمو يراخبلا

 .امهيلع دمحأ مامإلا مدقأ دقو «-اطخ يم توفي

 /ءزجلا) :يعي اذهو (..... 6-5 ( :اذكه دحت ةيشاحلا ف.

 .اًمقر ةمجرتلا وأ رثألا وأ ثيدحلل نكي مل اذإ (ةحفصلا

 (ةحفصلا مقر) :ْيعي اذهو (.....) :اذكه اًضيأ ةيشاحلا يف دحج »

 مقر :اًضيأ نعي وهو ءاّمقر ةمجرتلا وأ رثألا وأ ثيدحلل نكي مل اذإ

 نوكيو ردصملا كلذ يف تدحو اذإ ةمجرتلا وأ رثألا وأ ثيدحلا

 ا مقر نق ليفي

 هنأل كلذو «ةمجرت نم رثكأ يف ةرركتم راثآلا ضعب دحج دق »

 هجا ولف ءاهدخأل .تينانم اعر نأ وأ ةا بسا

 بلاغلاو .ةجاحلا تضتقا اذإ اًنايحأ اذهو ؛عيمجلا يف هلوطب هركذأو

 يلو «ةمجرتلا نم هبساني ام تحت ءزج لك عضوو «رثألا كلذ ةئزحت

 .هلل دمحلاو ؛ فلس كلذ يف

 ًاليهستو «حلاصلا انفلسب اًيسأت باتكلا لوصفل محارت تلعج ٠



 .اًضيأ ماوعلاو «ملعلا بالطل اًريسيتو

 تاحفص رثكت ال ىح رثألاو ثيدحلا يف دانسإلا ترصتخا »

 ۰ .عومجملا اذه

 وأ ثيداحألا ضعب بقع [ /ج] :هدحت اذكه ؛ميحلا فرح ٠

 رفّسلا اذه عماحل لوألا مسالا نم فرح لوأ :ىلإ زمري «راثآلا

 طبرو هيبنتو حاضيإو قيلعت وأ «ةملك نعم نايبل امإ :كلذو

 نإ ثيح «ةيشاحلا ىلع لقثأ ال ىَّتح كلذ تلعفو ءرضاحلاب

 طقف جيرختلل ةيشاحلا

 «ليطأ ال نح ناكمإلا ردق ةيشاحلا يف ردصملا مسا ترصتخا ٠

 مسا ةفرعمل عومجملا اذه رخخآ يف عجارملا سرهف ةعجارم ىجريف
 .هفلؤمو لماكلاب عحرملا

 راد ركذ نود ققحملا مسا ركذب يفتكأ اًققحم باتكلا ناك اذإ »

 سراهف يف كلذ دحتو ءرشانلا مسا ركذأ اققح نكي مل نإو .رشنلا

 عحارملا

 ماقرألا نأ تيأرو يدل ةدوحوم ةعبط نم رثكأ كانه تناك اذإ »

 .ناكمإلا ردقب عجارملا سراهف يف اهتبثأو نيتعبطلا ركذأ ياف ؟؛فلتخت

 كلذكو «راثآلاو ثيداحألل سراهف باتكلا رحآ يف تعضو «

 .رداصملل سراهف كلذكو «(لوصفلا مجارت) تاعوضوملل سراهف



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 كلذ نإف ؛اًرصتخم فلؤملا مسا تدحو اذإ ءرداصملا سراهف يف *

 .راركتلل يعاد الو ءرداصملا يف هركذ قبس دق افلم هل نأ : ينعي

 ةرملل عبطلل اًرهاج ناكو باتكلا فص نم تيهتنا نأ دعبو

 ريزو خيشلا لآ زيزعلادبع نب اص /خيشلا يلاعم ىلع هتضرع «ةيناثلا

 هذه عضوو عمجلا اذهب هباجعإ ىدبأف «-هللا هظفح- ةيمالسإلا نوكشلا

 اقل نأ موي هتانسح نازيم اهب هللا لقث ءاهب رختفأ يتلا ةميقلا ةمدقملا

 اذه حفصتب هلضفت ىلع -اًريخ هللا هازجف- ايفا 1 هل نيدم ينّنِإو

 كراب ءاهريغو ةيمسرلا هتاطابتراو هلغاشم ةرثك نم م ىلع فلولا
 .هتقوو هرمع يف هل هللا

 ءاذه يلمعبو «يملعب ينعفني نأ هللا لأسأ ةمدقملا هذه ماتخ يفو

 .هأرق نم لك هب عفني نأو ميركلا ههجول اصلاح هلعجي نأو

 .نيعمجأ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 هبتكو

 يثراحلا يليمبلا ناحيرف نب لامج ناحيرف وبأ

 ةجحلا يذ رهش نم رشع عساتلا سيمخلا موي رجف دعب

 ةرجهلل فلأو ةئامعبرأو نيرشعو ةثالث ماع نم

 فئاطلا



 ةمدسقم

 خيشلا لآزيزعلادبع نب حلاص خيشلا يلاعم
 ةيمالسإلا نوئشلا ريزو

 مالسلاو ةالصلاو «قحلا نيدو ىدهم لاب هلوسر لسرأ يذلا هلل دمحلا

 قح هللا يف دهاجو «ةمألا حصنو «ةنامألا ىدأو «ةلاسرلا غلب نم ىلع

 O E EOE ذل دبع نو نتعا امك وفايد

 .كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك

 :دعب امأ

 ؛مالسإلا ةمعن نم مهيلع هب َّنَم ام هقلخ ىلع و هللا لضف نم نإف

 اومصتعارإف :ىلاعت لاق «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا نمو «قحلا نيدلا وهو

 ةمألا هذه هللا َضّيق دقو .[٣.٠:نارع لآ] وفرق الو اًعيِمَج هللا لحب

 ام اوددجو ءاهراثآ اوفتقاو ءاهوعبتاو ةي هللا لوسر ةنس اولقن ًالاجر

aEهدم هنأ اتاك واف اونا نم حما  

 باتكلاب مهوعراقو عدبلا لهأ اوذبانو ةي هللا لوسر ةنس نع اوحفانف

 ةماقإو ءرصع لك يف هنيد ةرصنل ءانمأ ًالاجر هللا ًايهو «راثآلاو ةنسلاو

 ءنئفلا مهب تقدحأ امهم قحلاب اوكسمت ًالاجر «نمز لك يف هتعيرش



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 «نيلاغلا فيرحت هنع اوفنف ءاوذوأو مهيلع عّنُش امهم ةنسلا ىلع اوربصو
 ةطلاخم نم -هللا مهمحر- اورذحو «نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو
 .مهاوقأل عامتسالاو مهتسلاجبو عدبلا لهأ

 باتكلا نم اًصوصن كرابملا باتكلا اذه يف فلؤملا عمج دقو ؛اذه

 يف ةمهم لئاسم يف حاصلا فلسلا لاوقأ نم ةليلج اًراثآو «ةنسلاو

 تمس لمجم هيف مسرو «ةعدبلاو ءاوهألا لهأ ةفلاخمو «ةنسلاو داقتعالا

 ليبس هيف رانأو «ةعدبلا لهأ جهئو تمس مهتنيابمو «ةنسلا لهأ جهئو

 نيب مضف مهيده دصقو «مهقيرط مار نمل مهحاهنمو حاصلا فلسلا
 هذه يف تدروأ اذل ءرشلاو نتفلا نم يقتملا يقت اًرردو رهاوج هيتفد

 ْ .نينمؤملل اًريكذت ةكرابملا راثآلا هذه نم اًضعب ةمدقملا

 نم ريخ ةنسلا يف داصتقالا" :-هللا همحر- دوعسم نب هللا دبع لاق -

 ۰ ."ةعدبلا يف داهتجالا

 كضفر نإو فلسلا راثآب كيلع" :-هللا همحر- يعازوألا لاقو -

 .[5:ةعيرشلا] ."لوقلاب كل هوفرخز نإو لاحرلا ءارآو كايإو «سانلا
 همحر ح دمحأ مامإلا يل لاق" :-هللا همحرح يبوميملا كلملا دبع لاقو -

 ."مامإ اهيف كل سيل ةلأسم يف ملكتت نأ كايإ وسطا يآ یا
 . [دمحأ مامإلا بقانم]

 ابأ تعم" :-هللا ههر- نادمح نب رفعج نب دّمحُم ورمع وبأ لاقو -



 قطن ًالعفو ًالوق هسفن ىلع ةنسلا ّرمأ نم :لوقي ليعامسإ نب ديعس نامثع
 نإَو» :ىلاعت لاق «ةعدبلاب قطن هسفن ىلع ىوه ّرمأ نمو «ةمكحلاب

 .[؟5 44/٠١ :ةيلحلا] «اوُدَتْهت ُةوُعيطُ

 :ةقرفلا نم ريذحتلاو مهمامإو نيملسملا ةعامج موزل :تابجاولا نمو ع

 ؛ةعامجلاو ةعاطلاب مكيلع «سانلا اهيأي" :دوعسم نب هللا دبع لاق -

 نوبحي امم ريخ ةعامجلا يف نوهركي ام نإو «هب رمأ يذلا هللا لبح اهّنإَف

 .[7١1:ةنابإلا هححصو ٠٠١/٤ :مكاحلا] ."ةقرفلا يف
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 ."همامإ ىلع هنعط :ءرملا قافن لوأ نإ" :كَذ ءادردلا وبأ لاق -

 لاتق لحي الو" :-هللا همحرح يراهتربلا يلع نب نسحلا لاقو -

 «ناطلسلا لاتق ةنسلا يف سيلو < ءراح نإو هيلع جورخلا الو «ناطلسلا

 ."نيدلاو ايندلا داسف هيف نإف

 نسح يف مهرثأ رهظيو .ملعلا لهأ زيمتي نتفلا عوقو دنعو
 :لوقلا يف ةمكحلاو ,فرصتلا

 اهفرع تلبقأ اذإ ةنتفلا هذه نإ " :-هللا هحر- يرصبلا نسحلا لاق -

 .[173/9 دعس نبا] ."لهاج لك اهفرع تربدأ اذإو «ملاع لك

 نب ركب ابأ تعم" :-هللا همحر- حيبص نب یحی نب ايركز لاقو -
 تركذ اذإ يذلا :لاق ا ابأ اي :لحر هل لاق شايع

 1١4/١[. ماصتعالا ٠ ٠:يئاكلاللا] ."اهنم ءيشل بصعتي مل ءاوهألا
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EQروثاملا لوقلا نم روثنملا ردلا مل ععع ات  

 لهأ نم اًدحأ مويلا ملعأ ال" :-هللا همحر- نايتخسلا بويأ لاقو -

 ٠١١ 5.62 1٠۹[. /؟ :ةنابإلا] ."هباشتملاب الإ مصاخي ءاوهألا

 وهف هيأر هب يوقيل ثيدحلا بلط نم" :-هللا همجر- عيكو لاقو -
 .[۷٣٣:هلهأو مالكلا مذ] ."ةعدب بحاص

 مالكلا مذ] ."محل ام الإ نوبتكي ال ءاوهألا لهأ" :عيكو لاقو -
 .[۳۳۸ :هلهأو

 :ميلستلاو عابتالا ملسملا ىلع بجاولا نمو
 هللا لوسر ىلعو «ةلاسرلا هل هللا نم" :-هللا همحر- يرهزلا لاق -

 .[۲۷۳۸ ١/ :يراخبلا] ."ميلستلا انيلعو «غالبلا ةي

 يأرلاو مكايإو «راثآلاب مكيلع" :-هللا همحر- فسوي نب ماصع لاقو -
 مذ] ."اهوظفحي نأ ثيداحألا مهتيعأ «ةنسلا ءادعأ يأرلا باحصأ نإف

 , [95 4 :هلهأو مالكلا

 نبا ىلع تلد" :-هللا همحر- يدزألا رضاح نب نامثع لاقو -

 علا ع دتبت الو عبتا ةماقتسالاب كيلع :لاقف .ئيصوأ :تلقف ل سابع

 ٠٠١[. :هلهأو مالكلا مذ ىو:ةنسلا] ."عدتبت الو لوألا رثألا

 كرت نيدلا باهذ لوأ نإ" :-هللا هجر يمليدلا هللا دبع لاقو -

 4۷:يمرادلا] ."ةوق ةوق لبحلا بهذي امك «ةنس ةنس نيدلا بهذي تنسلا
 .[۱۲۷ :يئاكلاللا «۷۳:حاضو نبا



 ةنسلاوداقتمالا يف

 :مهتسلاجمو عدبلا لهأ نم ريذحتلا يفو د:
 نأ دحأل يغبني ال عدبلا لهأ" :-هللا هجر- لبنح نب دمحأ لاق -

 ٤٩١[. :ةنابإلا] ."مهب سنأي الو ,مهطلاخي الو ,مهسلاجي

 بحاص رواشت الو" :ددسم ىلإ هتلاسر يف -هللا همحر- دمحأ لاقو -

 ٥۷۸[. /7 :ةيعرشلا بادآلا] ."كرفس يف هقفارت الو كنيد يف ةعدب

 سيلو ءاملعلاب هبشت نمو لالضلاو عدبلا لهأ امأ" :بجر نبا لاقو -

 ."مهب ءادتقالا نم اًريذحت مهيويع راهظإو ؛مهلهج نايب زوجيف ؛مهنم

 نإف ءاوهألا لهأ سلات ال" :كديحتهح سابع نب هللا دبع لاقو -

 .[81/1-50707 :ةنابإلا] ."بولقلل ةضرمم مهتسلاجب

 نكمت ال" :ةبالق وبأ يل لاق :-هللا همحر- ئايتخسلا بويأ لاق -

 :ةنابإلا] ."كبلق اوريغيف ءاوءاش ام هيف اوذبنيف كعمس نم ءاوهألا باحصأ

 ,[عه؟

 نإف ءءاوهألا لهأ اوسلاجت ال" :-هللا همحر- يعخنلا ميهاربإ لاق -

 ةضغبلا ثروتو «هوجولا نساحم بلستو «ناميإلا رونب بهذت مهتسلاجم

 .[0© :ةنابإلا] ."نينمؤملا بولق يف

 يف روثأملا لوقلا نم روشنملا ردلا مل" :ب موسوملا باتكلا اذهف :دعبو

 فلسلا لاوقأل عيدب ءاقتناو «كرابم عمج ىلع ىوتحا دق "ةنسلاو داقتعالا

 ءرصع لك يف اهيلإ ءرملا جاتحي ةمهمو ةميظع لئاسمو باوبأ يف حاصلا



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 رثألا دعب رثألا -هللا هقفو- فلؤملا دروأ دقو «نئفلا روصع يف اميسالو
 ةماقإو ؛لهاجلا ميلعتو ؛يسانلا ريكذتو ؛لفاغلا هيبنتل ؛ةجحلا ا ةجحلاو

 .رباكملا دناعملا ىلع ةجحلا

 ,يئراحلا ناحيرف نب لاج :خيشلا فلؤملا ركشي كرابم دهج وهو
 .هرايتخاو هعمج ىلع

 ةعفانلا دوهحجلا نم هريغو باتكلا اذه يف كرابي نأ ىلاعت هللا لأسن

 .ةنسلا ةرصنو قحلا راهظإ يف

 ندا خو هلا لع و كه دينا قلع ملو هىو

 داشرإلاو ةوعدلاو فاقوألاو ةيمالسإلا نوئشلا ريزو

 خيشلا لآ دمحم نب زيزعلا دبع نب حلاص



 ةمدقم نم ةيطخ ةروص

 خيشلا لآ حلاص خيشلا يلاعم

 عسلي نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ء قبلا نيدو ىدهاب هلوسر لسرأ يذلا هلل دمحلا
 ؛ هللا دبع نب دمحم انيبن هداهج نح هللا يف دهاجو ه ةمألا حصنر « ةتامألا ىدأو , ةلاسرلا

 سب دعي امأ ؛ كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل : ءاضيبلا ةجحفا ىلع ةمألا كرت

 ؛ مالسسإلا ةمعن نم مهيلع هب نم ام هلا ىلع س لجو زع هللا ناضف نم نإف .
 دعيج هللا لبي اومصععاو * يلاعت لاق. ةنسلاو بامكلاب ماصتغالا نمر « قخلا نيدلا وهو

 اوفتقاو . اهرعبا راق هللا لوسر ةنم أولقل الاجر ةمألا هذه هللا ضيق دقو « * اوقرفت الو

 , ىده ةمئأ اولاكو ١ اهزاؤلأ نم تيمأ ام اويحأو  اهمالهأ نم زثدنا ام اوددجو « اهراثآ

 باتكلاب مهوعراقو عدلا لهأ اودياو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو ةنس نع اوحفانف

 + نمر لك يف هيره ةماقإو رضع لك يف هديد ةرصنل ءانمأ الاجر هللا ايهر ء رائآلاو ةنسلاو

 مهيع عش امهم ةشلا ىلع ارريصو , نافلا مق تقدحأ امهم قلاب اوكسمت ًالاجر

 س اروتجسو <« نيلهاسملا ليوأتو . نيلطيملا لاحمتار ٠ نيلاغلا فيرحت هبه اوفنف « اوذوأو

 ۰ :٠ مشارقأل عامتسالاو مهتسلاجمو حديلا لهأ ةطلان نم ب هللا مهجر
 ًاراسنآو , ةنسلاو بافكلا نم ًاصوصل:ةلرابلا باتبكلا اله يف فلؤملا عمج دقو اداه

 ءارهألا لهأ ةفلاخمو : ةنسلاو ,داقتعالا يف ةمهم لئاسم يف حلاصلا فلسلا لاوقأ نم ةليلج

 ءةعدبلا لهأ جيفو تمس مهنييإبمو « ةدسلا لهأ جيقر تمس لمجم هيف مسرو ؛ ةعدبلاو
 نيب مق ١ مهيده دصقو ؛ مهقيرط مار نم مهجاهنمو حاصلا فلسلا ليبس هيف رانأو

 نسم " اضعب ةعباقملا هذه يف تدروأ اذل ءارشلاو نافلا نم يفنملا يات اًرردر رهاوج هيماد

 . نييمؤملل ًاريكذت ةكر املا راثآلا هله
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 داهسجالا نم و نسا داسال :١ حفل دحر ترعس ن فا هي لق
 " ةهدبلا

 هلايإو.؛ سادلا كضفر ناو فلسلا راثآي كيلم *: هللا همر س يعازوألا لاقو
 57 ةعيرشلا “ لوقلاب كل هوفرحخز نإو لاجرلا ءارآو

 ااا للا هجر ےس دج مامإلا يل لاق : هللا همحر س نوميملا كلملا دبع لافو

 ا * مامإ اهيف كلل سيئ ةلأسم يف ملكت نأ كلابإ نسحلا
 دعست نامل ابأ تعج ' اللا ہجر س نادم نب زفت نب دمحم ورمع وبأ لاقو

 رول زد رب ی ايو و لانس يأ 0: لوقي ليمام“] نب
 ٠٠6/١ . ١ دلا  «ارعق هوعيطت نإو» : ىلاعت لاق ؛ ةعدبلاب قلل هسفل ىلع

 : ةقرفلا نم ريذحتلاو مهمامإو نيملسملا ةعامج موزل تابجاولا نمو
 هللا لس اشا , ةعامجلاو ةعاطلاب مكيله ساقا اهبأ اي" دوعسم نب هللا ديع لاق

 "افرا يف نوب ام وع ةعاممجا يف نوهركي اه نار « هب رمأ يذلا
 1 a ةنابإلا : ةسحصو 822/4 : مكاملا

 ,« هماقإ ىلع ةنعط : را اقافن لوأ نإ »: دبع هللا يضر س ءادردلا وبأ لاف
 هلو , ناطلسسلا لاسبعق له الو" : ےس هللا هجر # يراهبربلا يلع نب نسحلا لاقو

 د E ل ا



O E E ا 

 : ملا لك اهفرع تلبقأ اذإ ةسفلا هذه نإ *: هللا همر  يرصبلا نسا لال

 | 71۷ دعس نہا ° لهاج لک اهفرع تريدأ اذار

 ؛لجر هل لاق شايع نب وكي ابأ'تعمس سس هللا همر س خییص نب یک نب ایرکز لاقو
 . اهتم ءيشل بعم غ ءاوهألا تركذ اذإ يالا : لاف ؟ ينسلا نم ركبابأ اب

 314/1 ماستسالا 4۴ يلاكلاللا

 مما وهلا لها نم احا موا لهل نس هلا هجر ت ياهلا بويا لاقو

 ديو ته سرور ااا "  هباشدماب الإ

 072211111 ؛ د هللا ةر  عيكو لاقو
 .  ۴۴۷ س هلهأر مالکلا مذ

 * مفام الإ نوهتكي ال ءاوهألا لهل" : عيكو لاقو
 ٠ ۴۴۸ هلهآو مالكلا مف

 ر : ميلستلاو عابتالا ملسملا ىلع بجاولا نمو
 هللا لوسسر ىلغو « ةلاسرلا لجو زع للا نم * : ب للا هار يرهرلا لاق

 میرا" ٌميلسعلا انيلعر : البلا



 ناسف ؛ يأرلاو مكايإو : راثآلاب مكيلع" : س هللا هجر س فسوي نب ماصع لاقو
 م14 هلمار مالكا مذ " اهرظف نأ ثيداحألا مهعيعأ , ةمسلا ٌمادعأ يأرلا َباحصأ

 يضر # سایه نبا ىلع تلد " : س هللا هجر س يدزألا رضاح نب تامدع لاقو 1

 « لرألا رلألا عبتا عديت الو عينا ؛ ةماطبسالاب كيلع : لاقف ينصوأ : تلقف هلع هللا
 ٠ E ۴۴۳۲ هلهاو مالكلا مف , ۲۹ ةبسلا " عددتيل الو

 بعدي , ةنملا كرت نيدلا باهذ لوأ نإ : لا هللا هجر ب يبلهفلا هللا ديع لاقو

 ا ا * ةر ةزف لبخلا بهلي امك « هس هس نيدلا

 ؛ مهتسلاجمو عديل لهأ نم ريذحتلا يفو
 لو مهسا ا دال ينهي ال علا لھ س هللا هز ب ليج ني دمحأ لاق

 452 ةنايإلا * مه سناپ الو مهلا

 لد ت راتاو ق و ار كا زفر

 77 ارل ةمردلا بوآلا © " لراس يف هقفارت الر « كنيد
 ١. مهم سيلوعإبملعلاب ةيشذا نمو لالضلاو عدلا لهأ أمأ ' : : بجر نبا لاقو

 . "مي ءادعقالا نم " اريح مهويع راهظإز ١ مهلهج تايب زوجيف
 مما ناسف وهل لأ سلا اههنع هللا يضر سابع نب هللا ديه لاقر

 ميو سابا دالا "  برلقلل ةضرمب



 ءارصألا باحصأ نكمل ال“ : ةيالق ربأ يل لاق هللا هجر  عيايعحاسلا كول لال
 488 : هنابإلا " ثاملق اوريغيف : !وءاش ام هيق اولبيف كعمن نم

 مهتسلاجم نإسف ؛ ءارهألا لهأ اوسلاهت ال " : هللا هر  يعبانلا ميهاربإ لاق

 * نيدمزملا برلق يل ةضخبلا چ ا و ناس بلستو : ناعإلا روب بهذت
 ۴۷: هنایإلا

 ا عالا يف ررلألا لوفلا نم رولا ردلا مل ": ب موسولإ باكل اذه -:دعبر
 باوسبأ يف اصلا فلسلا . لاوقأل عيدب ءاقعناو ٠ كرابم عمج ىلع یوعحا دق * ةئسلاو

 دسقو  نافلا روصع يف اميس الو ؛ رصع لك يف اهيلإ ءرملا جاتني ةمهمو ةميظع لئاسمو
 ريسكذتو « لفاغلا هيل ؛ ةجمأ-ا دعب هجملاو رئألا دعب رثألا هللا هقفر  فلؤملا دروأ

 ا. رياكأل دناعلا ىلع ةجحلا دماقإو : لهامملا ميلعتو « يسانلا

 .هرايتخاو هعمج ىلع يثراحلا نامجرف نب لاج خيشلا فلزملا ركشي كرابم دهج وهو
 راهلإ يف ةمفادلا درهما نم هريغر بادكلا اله يف كرايي نآس ىلاعت هلل لاسن

 . . ةنسلا ةرصنو قحا

 ی یو نور يأ ع نسر ييسر
 ٠ فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا زيزو

EE ١ 

 خيشلا لآ دمحم نب زيزعلا دبع نب حلاص





 ةنسلاو باتكلا موزل ]١[

 عادتبالا مدعو فلسلاراثآ عابتاو

 نوم الو هتاقث َقَح هللا اوفا ومآ َنيِذْلا ایا :ىلاعت هللا لاق [۱]

 اوُرُكْذاَو اوُقَرَفَت الر اًعيِمج هللا ٍلبَحب اوُمصَتْغاَو ن هلم مشار الإ

 هتايآ ْمُكَل هللا ْنْي كلذك اهنم مكلف رالا نم ةرفُح اًفش ىلع مشکو
 درت م

 .(نوذتهت مكلعل

 لبسلا اوُعب الو ُهوُعبَتاَف اًميقتلسُم يطارص اذه نأوإ» :ىلاعت لاق [۲]

 .(نوقت مكلعأ هب مكاّضَو مكلذ هليبس نع مكب قرف
 ءنييدهلا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف ...» كي لاق [۳]

 .(ةلالض ةعدب لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو ,ذجاونلاب اهيلع اوضع

 اومصتعت نأو :اهنم ركذو ءانالث مكل ىضري هللا نإ» :ب لاق [؛]

 .(۱۰۳ -۱۰۲) :نارمع لآ (۱)

 )٠١١(. :ماعنألا (۲)
 .( 95/١ ) :مكاحلا ع3 515) :يذمرتلا )١١١/٤(« :دمحأ (۳)

 :نابح نبا «يوغبلا )٠١7( :ةّسلا ءنئسلا يف )١17/8( :يقهيبلا 1/1 5) :ملسم )٤(

 .طوؤانرألا (۳۳۸۸) «توحلا (۳۳۷۹)



rnروثاملا لوقلا نمروثنملا ردلا رل اعدت تسمم  

 .(اًعيمج هللا لبب

 ةماقتسالاب مكيلع» :-امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع لاق [ه]

 .«عدبلاو مكايإو ءرثألاو

 اوذحخخ «ءارقلا رشعم اي هللا اوقتا» :ه5 ناميلا نب ةفيذح لاق [1]

 ءاديعب اقبس متقبس دقل [متمقتسا] متقبس نعل هللاوف «مكلبق نم قيرط

 .«اديعب الالض متللض دقل الامشو ايي هومتكرت نإو
 2 اب

 .«قيتعلاب مكيلعو

 .«ةلالض ةعدب لكو «متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا» :اًضيأ لاقو [۸]

 .«ةعدبلا يف داهتجالا نم ريح ةنّسلا يف داصتقالا» :اًضيأ لاقو ]۹[

 .يعشلاو «بعک نب ياو یادردلا يبأ :نع هلثم ءاجو

 :4ىدتها مث اًحلاَص لمَعَوإل :ىلاعت هلوق يف ريبج نب ديعس لاق ]۰[

 0( :ماصتعالا )٠١١۷« ١٠١۸) :ةنابإلا (5)

 )١19(. :يئاكلاللا ءةنسلا (70) :رصن نبا «(۱۷) :حاضو نبا (7)

 )٠١۸(. :يئاكلاللا )٠١(« :ليوأتلا مذ «(079) :ةنابإلا «(۳۲) :حاضو نبا «(57/1) :يمرادلا (۷)

 ةنسلا (۲۸) :رصن نبا )١۷(« :حاضو نبا )٠٠١(« :يمرادلا «(© ؛) :ملعلا باتک (۸)

 .(08) :ليوأتلا مذ )۲۲٠٠١(« :نامُيإلا بعش )۸۷۷٠١(« :ريبكلا مجعملا

 )114-١15(. :يئاكلاللا )١71( :ةنابإلا )٤۸٤ ٠١(« :ريبكلا مجعملا )15١(« :رصت نبا (9)

 .(۷۲) :يئاكلاللا )١٦٠(« :ةنابإلا )٠١(



 .(ةعامجلاو ةنّسلا موزل :يأ»

 :هلامع دحأ ىلإ ةلاسر يف -هللا همحر- زيزعلا دبع نب رمع لاق ]١١[

 إف :دعب امأ «ةاطرأ نب يدع ىلإ نينمؤملا ريمأ زيزعلا دبع نب رمع نم»

 .وه الإ هلإ ال يذلا هللا دمحأ

 ةنس عابتاو «هرمأ يف داصتقالاو هللا ىوقتب كيصوأ يّنإف :دعب امأ

EE CS DESE 

 عدتبي مل هنأ ملعا مث «ةمصع -هللا نذإب- كل اهّلإف ةنسلا موزلب كيلعف

 ةنسلا نإف ؛اهيف ةربع وأ اهيلع ليلد وه ام اهلبق ىضم دق الإ ةعدب سانلا

 «قمعتلاو قمحلاو للزلاو أطخلا نم اهفالح يف ام ملع دق ْنَم اهتس امنإ

 ءاوفقو ملع ىلع مهَّنإف «مهسفنأل موقلا هب ىضري امب كسفنل ضراف
 ام لضفبو «ىوقأ اوناك رومألا فشك ىلع مُهَّلو ءاوفك ذفان رصببو

 نئلو «هيلإ مهومتقبس دقل هيلع متنأ ام ىدهلا ناك نإف «ىلوأ هيف اوناك

 هسفنب بغرو مهليبس ريغ عبتا نم الإ هثدحأ ام مهدعب ثدح امّنِإ متلق

 ام هنم اوفصوو «يفكي امب هيف اوملكت دقف «نوقباسلا مه مهّنِإَف ؛مهنع

 موق رّصق دقو ِرَسْحَم نم مهقوف امو ِرَصَقم نم مهئود امف «يفشي
 ىده ىلعل كلذ نيب مهّنإو ءاوَلَعَف ماوقأ مهنع حمطو ءاوقَجف مهئود

 .( ميفتسم

 .جيرخت ةدايزب ]١7[ مقرب تأيسو .يقفلا )5١7( :ةعيرشلا (١451؟) :دواد وبأ )١١(



cAروثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا رل ععع هه  

 :لوقي انئاملع نم ىضم نم ناك» :-هللا همحر- يرهزلا لاق ]1١[
 نيدلا تابث ءاملعلا شعنف ءاًعيرس ضبقي ملعلاو «ةاحب ةنسلاب ماصتعالا

 ,(هلك كلذ باهذ ءاملعلا باهذو ءايندلاو

 .ملعأ هللاو ؛هتعفرو ملعلا ءاقب :انه ىّتعمْلاو .ولعلاو عافترالا نم :شعن /ج

 نم دحأ نع اوبتكت نأ مكايإ» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق ]1[

 .«ننسلاو راثآلا باحصأب مكيلع ءاريثك الو ٌاليلق ءاوهألا باحصأ

 تفصو «مهنطف تقد ماوقأ رد هللف» :-هللا همحر- ةطب نبا لاق ]4 ١[

 نح ةبحلا مهب تهانتو «مهيبن عابتا يف ممهلا مهب تلاعتو «مهئاهذأ

 مهراثآلو ءاودتهاف ناوحإ ءالقعلا ءالؤه يده لثمبف «عابتالا اذه هوعبتا

 .«اوربحبو اورصنتو اودشرت «اوفتقاف

 كسمتلا :اندنع ةنّسلا لوصأ» :-هللا هجر- دمحأ مامإلا لاق ]٠١[

 ,عدبلا كرتو «مهب ءادتقالاو ا هللا لوسر باحصأ هيلع ناك امب

 .(لي هللا لوسر راثآ اندنع ةنّسلاو ءةلالض يهف ةعدب لكو

 )1١( :يمرادلا )4٩(« تكفرع) :ةيلحلا لالال ء١۱۳۳ 30) :يئاكلاللا ۳٤۹/۰«

 :ريسلا (795/00) :قشمد خيرات )// »)۳٤۳/۱۸ 0571:مقرب رركتيسو ]991[.

 .(591/11) :ءالبنلا مالعأ ريس (۱۳)

 )05( :ةنابإلا )۲٤١/١(.

 :ليوأتلا مذ )۲٤١١/١(« :ةلبانحلا تاقبط )۳١۷(« :يئاكلاللا ءدمحأل )١4( :ةنسلا )٠١(

 (VAY). :دشرألا دصقملا )۷١(«



 هسفن ءرملا ىلع ننسلا فيظوت [۲]

 .(تراد ثيح ةنسلا عم رودن» :-هللا هجر يعازوألا لاق [15]

 كايإو «سانلا كضفر نإو فلسلا راثآب كيلع» :اًضيأ لاقو ]١7[

 .«لوقلاب كل هوفرخز نإو لاحرلا ءارآو

 ائيش عمس اذإ لحرلل يغبني» :-هللا همحر- يبرحلا ميهاربإ لاق []۱۸]

 .(هب كسمتي نأ ةي يبا بادآ نم

 كسأر كحت الأ تعطتسا نإ» :-هللا همحر- يرونلا نايفس لاق ]١5[

 .«رثأب الإ هسأر كح الأ لجرلا ىلع بجي» :ةياور يفو .«لعفاف رثأب الإ

[Y [دع هللا لوسر نم ةنس متدجو اذإ» :-هللا هجرس يعفاشلا لاق  

 .«اهب لوقأ يّنِإَف يلوق اوعدو ةنسلاب اوذخف يلوق فالح

 )١١( :يئاكلاللا )٤۷(« :ةنجلا حاتفم )515(.

 )١17( :ةعيرشلا )٩۳(.

 )۳١۹(. :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ ءجاجع )۷٦( «ناحطلا )١77( :عماجلا (۱۸)

 [مى؟4] مقر رخآ ظفلب قأيسو )۳٠٠١(« :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ >¥( :عماجلا )005(

 .دنهلا (580/7) «ةرهاقلا )95٠0/9( :ثيغملا حتف

 رصتخم )٠١17/9(« :" ميعن يبأل ةيلحلا " رظناو )۳۲١(« :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ )٠٠(

 .(۲۷/۳) :ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم نمض :لمؤملا باتك



 دقو الإ اًئيدح ُتبتك ام» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [؟١1]

 .«ةجح يلع نوكي ال نأ «ةرم ولو هب تلمع

 اولمعتساف ثيدحلا ةاكز اودأ» :-هللا همحر- يفاحلا رشب لاق [۲۲]

 .(ثيداحأ ةسمح ثيدح يئام لك نم

 نب رشب بابب انك» :-هللا هجر يلع نب ليعامسإ نب مساق لاق [۲۲۳]
 نودؤتأ :لاقف ءانثدحت ءرصن ابأ اي :انلقف ءانيلإ جرخف «-يفاحلا- ثراحلا
 اذإ معن :لاق !؟ةاكز ثيدحللو رصن ابأ اي :انلق لاق .,ثيدحلا ةاكز

 «حيبست وأ «ةالص وأ ءلمع نم كلذ يف ناك امف ثيدحلا متعمج

 .(ةومتلمعتسا

 تدرأر» :-هللا هجر يوغبلا زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع لاق [؟ ]٤

 يل بتكا :لبنح نب دمحأل تلقف -يورهلا- ديعس نب ديوس ىلإ جورخلا

 /11) :ريسلا «يزوجلا نبا (1759) :دمحأ بقانم «(۳۲۳) :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ (۲۱)
 )٠٤٤/۲( :يوارلا بيردت ,دنهلا )۲۸٤/۳( «ةرهاقلا )۳٠٠/۲( :ثيغملا حتف (۳

 )1٠0١(. :ثيدحتلا دعاوق

 (0074) :ءالمإلا بدأ «(۱۸۱) :يوارلا قالخأل عماحلا «(۳۳۷/۸) ةيلحلا يف ميعن وبا (۲۲)

 :ثيغملا حتف .حالصلا نبا )۲٤۷( ثيدحلا مولع )٤۲۷/۲(« :نيوزق رابخأ يف نيودتلا

 .(401) :ثيدحتلا دعاوق دنا (؟8/7) «ةرهاقلا 2850 /۲)

 ءالمإلا بدأ «(1۹/۷) :دادغب خيرات «جاجع )*١8( «ناحطلا )١8٠0( :عماجلا (19)

 .(401) :ثيدحتلا دعاوق )١85/١١(« :قشمد خيرات ,(737) :ءالمتسالاو

 .(71؟5) :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ «جاجع )١87( «ناحطلا )١87( :عماجلا (؟4)



 لحر اذه تبتك ول :تلقف «ثيدحلا بتكي لحر اذه :هيلإ بتكف «هيلإ

 .(ثيدحلا لمعتسي نم اندنع ثيدحلا بحاص :لاقف «ثيدحلا باحصأ نم

 همحر- دمحأ مامإلا يل لاق :-هللا هحر- نوميملا كلملا دبع لاق ]١5![

 .«مامإ اهيف كل سيل ةلأسم يف ملكتت نأ كايإ «نسحلا ابأ اي» :-هللا

 تعمسو :-هللا همحر- شمعألا ةبح نب قاحسإ بوقعي وبأ لاق [؟]

 ةباحصلا اهيف ملكت ام :لاقف «تارطنخملاو سواسولا نع لكس لبنح نب دمحأ

 .«نوعباتلا الو

 لبنح نب دمحأ لتعا» :-هللا همحرح بيطلا نمحرلا دبع لاق [۲۷]

 دمحيف ؟كدحت فيك :لوقأف رشب ىلع لخدأ تنكف ثراحلا نب رشبو

 يأ ىلع لحدأو .اذكو اذك دجأ كيلإ هللا دمحأ :لوقيف «يربخي مّن هلل

 «ريخ :لوقيف ؟هللا دبع ابأ اي كدحت فيك :لوقأف لبنح نب دمحأ هللا دبع

 ها دمع اذن ناد نعمات: بغ ا قر هاف يزل رش

 .هلأسأ نأ باهأ نإ :هل تلقف ؟اذه ذحخأ نمع هلس :يل لاقف «ينربخي

 :لاق ؟اذه تذحأ نمع هللا دبع وبأ كوحأ كل لاق :هل لق :لاقف

 الإ ءيشلا ديري ال هللا دبع وبأ :يل لاقف «لاق ام هتفرعف هيلإ تلحدف

 ىوكشلا لبق ُدبعلا هللا دمح اذإ :نيريس نبا نع نوع نبا نع «دانسإلاب

 .يزوجلا نبا (178) :دمحأ مامإلا بقانم )١5(
 .(١ا/9) :قباسلا ردصملا (55)

 .(۱۷۸) :قباسلا ردصملا (۲۷)
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caروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل غطا  

 :لاق . هللا ةردق فرعأ اذك دحأ :كل لوقأ امّنإو یورک نكناول
 دعب تنكف ؛لاق ام هتفرعف هللا دبع يبأ ىلإ تيضمف هدنع نم تحرخف
 .«هدجي ام ركذي مث كيلإ هللا دمحأ :لوقي هيلإ تلحد اذإ كلذ

[r۸]انب ىلص» : -هللا همر نادمح نب رفعج نب دمحم ورمع وبأ لاق  
 :يبأل تلقف ءادرو رازإ هيلعو ىدجسع. ةليل ليعامسإ نب ديعس نامثع وبأ
 ىلع هتجرخ يذلا جرختسملا يم عمسي هنكلو ال :لاقف ؟مرحم وهأ ةبأ اي

 نأ بحأ ىضم اميف اهلمعتسا نكي مل ةنس هب ترم اذإف «ملسم
 لكك يسا نأ :يلع ئرق ام ةلمج نم عم هنأو ؛هتليلو هموي يف اهلمعتسي
 .«حبصي نأ لبق ةنسلا هذه لمعتسي نأ بحأف ءادرو رازإ يف ىلص

 ىلع ةنسلا رمأ ْنَم) :لوقي -نامثع ابأ :ينعي هتعمس :اًضيأ لاق [؟5]

 قطن «هسفن ىلع ىوملا رمأ نمو «ةمكحلاب قطن العفو ًالوق هسفن
 .«(اوذنهت ُةوُعيطُت نإَوإ» :ىلاعت لاق «ةعدبلاب

 داع داع داع د حام د دو

 .دنلا )۲۸١/۳( «ةرهاقلا )۳٠٠/۲( :ثيغملا حتف (۲۸)

 «( )۳٠۹« ٣۷١ :ريبكلا دهزلا «(۲) :ثيدحلا مولع ةفرعم «(۲ ٤٤/٠۰ :ةيلحلا (09)
 .(419/9) :تارذشلا «(۷۱) :ةنجلا حاتفم 2514-5131 )٤ :ريسلا



۳۷ 
LA 

 نيملسملا ةعامج موزلب رمألا [ * ]

 ةقرفلا نم ريذحتلاو مهمامإو

 ام دْغَب نم اوُهَلتخاَو اوُقرَقت َنيذْلاَك اوُوُكَت الرف :ىلاعت هللا لاق [0]

 .ميظع ُْباَذَع ْمُهَل كتلوأو تابا ُمُهَءاَج

 يف ْمُهْنم تسل اًعّيش اوُناَكَو ْمُهئيد اوُقَرَف َنيِذّلا ّنإإ» :ىلاعت لاق [1]

 .4َنوُلعَْي اوناَك امب مهم هللا ىلإ مُر اَمْنِإ ءيش
 عم ناطيشلا نإف ,ةقرقلاو مكايإو ,ةعامجلاب مكيلع» :ُْلكَي لاق [۳۲]

 .(ةعامجلاب هيلعف ةنجلا ةحبخب دارأ نمو «دعبأ نينثالا نم وهو ,دحاولا

 .اهحجرأو اهعسوأو اهطسوأ :ةنجلا ةحبحُب /ج

 .«باذع ةقرفلاو ةمحر ةعامجلا» دلك لاق []

 . (ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قرافو ةعاطلا نم جرح نمو :اي لاق [":]

 )٠١١(. :نارمع لآ (۳۰)

 )٠١۹(. :ماعنألا (۳۱)

 )١١4/1(. :مكاحلا «(۸۸) :مصاع يبأ نبا «(۲۱۹۱۰) :يذمرتلا «(۲۹ ۰۱۸/۱) :دمحأ (۳۲)

 )١5(. :باهشلا )٩۳« ۸٩٩(« :مصاع يبأ نبا ماله )۰۲۷۸/٤ :دمحأ ممر

 :يئاسنلا )٩٠( ۹۰١ ٠١5( :مصاع يبأ نبا )۱۸٤۸(« :ملسم «(۱۳۳/۲) :دمحأ )۳٤(

 .ىَبتحُملا (5١4؟5) «ىربكلا م هالو)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

[r]ىصعو «ةعامجلا قراف لجر :مهنع لأست ال ةثالث» ب لاق  
 .(اًيصاع تامو «همامإ

 مالسإلا ةقبر علخ دقف ربش ديق ةعامجلا نم جرخ نما :هلو لاق [؟5]
 . (ةيلهاج ةتوم هتتوم نإف ةعامج مامإ هيلع سيلو تام نمو ,هعجاري ىّتح هقنع نم

 ةعاطلاب مكيلع سانلا اهيأي» :هذ دوعسم نب هللا دبع لاق [۳۷]
 امم ريخ ةعامجلا يف نوهركي ام ّنإو هب رمأ يذلا هللا لبح اهئإف ,ةعامجلاو
 .«ةقرفلا يف نوبحي

[r۸]مل دش نمو «ةعامجلا قوف هللا دي» :5# لبج نب ذاعم لاق  
 .«هذوذشب هللا لابي

 ناك سمو :- هللا امهمحر- ةيطع نب ناسح نع يعازوألا لاق ]۳۹[
 عابتاو «ةعامجلا موزل :ناسحإب نوعباتلاو يلب دمحم باحصأ اهيلع
 .(...ةنسلا

 <« 4٠۰ ٠٦١ ۸۹) :مصاع يبأ نبا «(۵۹۰) :درفملا بدألا عل و/1) :دحأ (۳)
 .توحلا )٤٥٤١( ؛«طوؤانرألا (4555) :نابح نبا ؛(١ )٠۹/۱ :مكاحلا

 .يهذلا هقفاوو «هححصو (7 ١/۷۷ر :مکاحلا عيدك ىلع لوز :دحأ (۳۹)

 /4) :مكاحلا «(577) :ةعيرشلا ء(۸۹۷۲) :ريبكلا مجعملا 07019 :يربطلا ريسفت (۳۷)
 .(۱۳۳) :ةنابإلا «يبهذلا هقفاوو «هححصو ( 6

 .(119) :ةنابإلا (؟8)

 .(16) :ةنحلا حاتفم )٤۸(« :يئاكلاللا «(7/40) :ةالصلا ردق ميظعت (۳۹)



 ناطلسلا ةعاطب رمألا [ ] ٤

 هيلع جورخلا مدعو هماركإو

 َلوُسَرلا اوغيطأو هللا اوغيطأ اوُنمآ َنيذلا ايي :ىلاعت هللا لاق [ :]
 .4...مكنم ٍرْمألا يلوأر

 ىصع دقف يناصع نمو للا عاطأ دقف ينعاطأ نم» :يب لاق ]>[

 مامإلا امّلإو ءيناصع دقف ريمألا صعي نمو ,ينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو «هلل
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 .(ةنج

 دودحلا ةماقإ يف هب رتتسُي ريمألا نأ :نيعملاو .ةرتسلا :يأ ؛ةَنجْلا /ج

 .نمألا بابتتساو

 ؛بولقلا مهيلإ نئمطت الو دولجلا مه نيلت ءارمأ نوكي» :ِيكُي لاق ]٤١[

 اي :لجر لاقف .دولجلا مهنم رعشقتو بولقلا مهنم زئمشت ءارمأ نوكي من

 .«ةالصلا اوماقأ ام ؛ال :لاق ؟مهلتاقن الفأ هللا لوسر

 كلأسن ال «هللا لوسر اي :انلق» :لاق هذ متاح نب يدع نع [4]

 .(هق) :ءاسنلا (40)

 )۱۸۳١(. :ملسم «(1۷۱۸ 317917 :يراخبلا (41)

 .هوحنب (۲۹ «۲۸/۲۳) :دمحأ هجرخأو مصاع يبأ نبا (۱۰۷۷) :ةنسلا (41)

 )٠١٠/١۷(. :ريبكلا مجعملا ءينابلألا هححصو .مصاع يبأ نبا )٠١59( :ةنسلا )٤۳(



 روثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل

 اوقتا» هلكت لاقف .ٌرشلا ركذف ؛لعفو لعف نم نكلو «ىقثا نم ةعاط نع

 .«ارعيطأ و اوعمساو هللا

 ام اوعيطأو اوعمساف عجم يشبح دبع مكيلع رّمأ نإ» لك لاق ]٤٤[
 .(هللا باتكب مكداق

 همركأ ايندلا يف -ىلاعتو كرابت- هللا ناطلس مركأ نم» يب لاق [:ه]
 موي هللا هناهأ ايندلا يف -ىلاعتو كرابت- هللا ناطلس ناهأ نمو «ةمايقلا موي هللا
 ْ .(ةمايقلا

 : ويك هللا ىلع اًنماض ناك نهنم ةدحاو لعف نم سم. :4ب لاق ]ئ[
 ` .«...هريقوتو هريزعت ديري همامإ ىلع لخد نم

 ٠ .ميظعتلاو ريقوتلا :ريزعتلا /ج

[ev]كهركمو كطشنمو ,كرسيو كرسع يف «عطأو عمسا» :4 لاق  
 .(كرهظ اوبرضو «كلام اولكأ نإو ,كيلع ةرثأو
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 نبا «(۱۸۳۸) :ملسم )4١05/7(. :دمحأ هجرخأو «مصاع يبأ نبا )٠١55( :ةنسلا (45)
 .ةبراقتم ظافلأب (5851) :هجام

 :ةحيحصلا رظناو «طقف يناثلا رطشلا (۷۸۷) :يسلايطلا ( «۲٤/ه) :دحأ )٤٥(
 .ينابلألا هنسحو (۲۲۹۷)

 وحنب (؟41/0) :دمحأ هجرخأو .ينابلألا هححصو «مصاع يأ نبا (١٠؟١) :ةنسلا (47)
 .هححصو (50/9 «۲۱۲/۱) :مكاحلا اذكو «هنم
 وحنب (5؟1/5) :دمحأ هحرخأو .ينابلألا هححص ءمصاع يبأ نبا )٠١75( :ةنسلا )٤۷(
 .طوؤانرألا (4077 240577) :نابح نبا «هنم



 الو ل هللا يقل ةرامإلا لذتساو ةعامجلا قراف نم» :ةل لاق ]٤۸[

 .(هل ةجح الو :ةياور ييو- «هدنع هل هجو

 نأ كلعل» :هلخ باطخلا نب رمع يل لاق :ةلفغ نب ديوس لاق ]4۹[

 ءربصاف كملظ نإو اريح اًدبع ناك نإو «مامإلا عطأف «يدعب فلَخُت

 اًعمس :لقف كنيد يف ةصقنم رمأ ىلإ كاعد نإو ءربصاف كبرض نإو

 .(ةعامجلا قرافت الو ييد نود يمد «ةعاطو

 يبأ ةيع تيك لاق بلاغ وبأ انثدح مثيلا يأ نطق لاق ]۰[

 هنم باتكلا َكِْيَلَع لّرلأ يذلا َرْهط :هللا لوق تيأرأ :لجر هل لاقف ةمامأ

 غَ مِهبوُلُق يف َنيِدْلا ام َتاَهِباَشَتُم ُرَخَأَو باتكلا ما ّنُه َتاَمَكْحُم تاَبآ

 كيلع» :لاق مث .«جراوخلا مه» :لاق «؟ءالؤه نم همم َةَباَشت ام َنوُعتيق

 مكيلعو اولّمْح ام مهيلع» :لاقف .مهيف ام ملعت دق :تلق .«مظعألا داوسلاب

 بلاغ وبأ ينثدح :لاق -هللا همحر- تارفلا يبأ نب دواد نع [01]

 «ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرتفا ليئارسإ ئب» نأ هربخأ ةمامأ ابأ نأ

 يهو «مظعألا داوسلا الإ رانلا يف اهلك «ةدحاو اهيلع ديزت ةمألا هذهو

 )٤٤۹(. باهشلا دنسم ؛يهذلا هقفاوو «هححصو (۱۱۹/۱) مكاحلا 8 ما//ه) دمحأ (4)

 .حيحص )٤۸( ةعيرشلا «لالخلا )١١١/١( ةنسلا «ةبيش يبأ نبا (0 4 )4/١5 فنصملا )٤۹(

 . رصن نبا (557) :ةنّسلا (50)

 .هوحنب (18) :ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأو رصن نبا (07) :ةنّسلا (01)



 كلملا دبع ةفالخ يف كلذو- مظعألا داوسلا يف ام ملعت دق :تلق «ةعامجلا

 اولّمْح ام ا ېهامعأل هراكل نإ لاو امار :لاقف .ناورم نبا

 .(ةيصعملاو روجفلا نم ريخ ةعاطلاو عمسلاو ؛متلّمُح ام مكيلعو

 هيقل ةَدبَرلا ىلإ رذ وبأ جرح اّمَل :لاق نايفس يبأ نب ةيواعم نع [51]
 دقعاف «كب عنص يذلا انغلب دق «رذ ابأ اي :اولاقف «قارعلا لهأ نم بكر

 نإف !!«مالسإلا لهأ اي ًالهم ؛ًالهم» :لاق ءتئش ام لاجر كيتأي ءاول

 سمتلا نم «هوزعأف ناطلس يدعب نوكيس» :لوقي يب هللا لوسر تعمس

 .«تناك امك اهديعي ىتح ةبوت هنم لبقُي ملو ,مالسإلا يف ةرغث رغث هلذ
 نم تيل ايو .اهوقبطف ةنّسلل لاحرلا ءالؤه مهف ىلع ؛ربكأ هللا /ج

 قرافو مكاحلا ىلع جرح نمم مهل وأ هل ءاوللا دقعو ةعيبلاب بلاطي
 انفلس مهف ىلع نيبملا قحلا ىلإ اوعحريو ءاذه اوهقفي نأ ؟؛ةعامجلا

 0 .حلاصلا

 ةمئألل ةعاطلاو ا ...» :-هللا همر لبنح نب دقعأ لاق [57]

 سيل نأ ىري الو ةليل تيبي نأ دحأل لحي الو «...ىضريو هللا بحي اميف

 .«اًرجاف وأ ناك ارب مامإ هيلع

 /ه) :دمحأ دنسم ثيدحلا رظنا .يابلألا هححصو «مصاع يبأ نبا )۱٠۷۹( :ةنّسلا (07)

 .هوحن (6

 )٠۳( :ةلبانحلا تاقبط )۲/۲٠(« :يئاكلاللا ,يراهئربلا (0) :ةنّسلا حرش )17107/1(

 .ييدملا نبا داقتعا



 ىلع جرح نم» :-هللا همحر- يراهبربلا يلع نب نسحلا لاق [5 ]٤
 فلاخو «نيملسملا اصع قش دق يجراح وهف «نيملسملا ةمئأ نم مامإ

 .(ةيلهاج ةتيم هتتيمو «راثآلا

 يف ءاملعلا هيلع عمتجا ام اذه» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق [ه]

 .«كفيسب جرخت الو «حالصلاب نيملسملا ةمئأل ءاعدلاو «...قافآلا

 ريمأو ةمئألل ةعاطلاو عمسلا ...ناميإلا نمو» :اًضيأ لاقو [57]

 ...مهعزاني الو مهيلع نعطي نأ دحأل سيلو «...رحافلاو ربلا نينمؤملا

 اصع جراخلا اذه قش دقف ...نيملسملا ةمثأ نم مامإ ىلع جرح نمو

 ةتيم تام جراخلا تام نإف الب هللا لوسر نع راثآلا فلاخو «نيملسملا

 نمف «سانلا نم دحأل هيلع جورخلا الو ناطلسلا لاتق لحي الو «ةيلهاج

 .«قيرطلاو ةنسلا ريغ ىلع عدتبم وهف كلذ لعف

 لاتق لحي الو» :-هللا همحر- يراهئربلا يلع نب نسحلا لاق [517]

 «ناطلسلا لاتق ةنّسلا يف سيلو ءراج نإو هيلع جورخلا الو «ناطلسلا

 . (نيدلاو ايندلا داسف هيف نإف

 .يراهئربلا (۳۳) :ةنسلا حرش (54)
 .يزوجلا نبا ١7١( 2031575) :دمحأ مامإلا بقانم (55)

 «(ه/؟9) :ةديقعلا يف دمحأ مامإلل لئاسرلاو لئاسملا )٠۷١-١۷٦(« :قباسلا ردصملا (ه7)

 .(151/1) :يئاكلاللا «(۲ 4 )٤/۱ :ةلبانحلا تاقبط

 .يراهئربلا )۳٤( :ةنسلا حرش (07)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 نيعبسو نينثا لصأ» :-هللا همحر- كرابملا نب هللا دبع لاق [54]

 ىلع جورخلا ري مل نمف -جراوخلا ركذو- ...ءاوهأ ةعبرأ :ىوه
 هلوأ جراوخلا لوق نم جرح دقف «حالصلاب مهل اعدو «فيسلاب ناطلسلا
 .(هرخآو

 عمسلا ةئّسلا نمو» :-هللا همحر- يناهبصألا ليعامإ مامإلا لاق [هو]

 .(اًراجف وأ اوناك اًراربأ رمألا ةالول ةعاطلاو

 ةمئأو نيعباتلا نم ًالجر نوعبس عمجأ» :دمحأ مامإلا لاق [0]

 هللا لوسر اهيلع يفوت يتلا ةنسلا نأ ىلع راصمألا ءاهقفو نيملسملا

 .«اوراج نإو فيسلاب ءارمألا ىلع جرخي الو ....:كي

 كرت :ثيدحلا لهأ بهذم» :-هللا هحر- ةيميت نبا لاق ]1١"[

 وأ رب حيرتسي نأ ىلإ مهملظ ىلع ربصلاو «ةاغبلا كولملا ىلع جورخلا
 .(رجاف نم حارتسي

 .(۲۷۸) :ةنابإلا ء(١ 59) :قباسلا ردصملا (58)

 .(075/5) :ةجحما نايب يف ةجحلا (59)

 .يزوجلا نبا )١07( :دمحأ بقانم (10)

 .(444/5) :ىواتفلا عومجم (51)



 ةيالولا لصحت مب ]٥[

 نمو ...:اندنع ةنسلا لوصأ» :-هللا هجر- دمحأ مامإلا لاق [11]

 هل اورقأو «هيلع اوعمتحا سانلا ناك دقو- نيملسملا مامإ ىلع جرح

 اصع جراخلا اذه قش دقف -ةبلغلاب وأ ءاضرلاب :ناك هجو يأب ةفالخلاب

 .«.. لي هللا لوسر نع راثآلا فلاخو نيملسملا

 الف مامإ ىلع اوعمتجا اذإ» :-هللا همحر يكلاملا يبرعلا نبا لاق [5]

 مهضعب هدقع ول لب ؛مومعلا ىلع سيل اذهو «هعلخ الو هتعزانم لحت
 .«ضراعي نأ دحأل لحي مّلو زاجل

 نأ -ةعيبلا :ينعي- اهقيرط» :-هللا همحر- ياكوشلا لاق ]1٤[

 ربتعملا اا «ةعيبلا هل نودقعيف دقعلاو لحلا لهأ نم ةعامج عمتجي

 هدعب بجي يذلا رمألا يه اهّنإف ,دقعلاو لحلا لهأ نم هل ةعيبلا عوقو وه

 كلذ ىلع تماق دقو «ةفلاخملا هعم مرحتو «ةيالولا هب تبثّيو «ةعاطلا

 ءرفسلا مشحتو ضوهنلا نع هللا ئغأ دقو e تتبثو ةلدألا

 :ةلبانحلا تاقبط )١71/1(« :يئاكلاللا ؛(ه/؟) :دمحأل ةديقعلا يف لئاسرلاو لئاسملا (1۲)

 .يزوجلا نبا (175) :دمحأ بقانم )۱/۲٤٤(«

 )٦۳( :يذوحألا ةضراع )9/٠١(.
 .(ه17١ م11/5) :رارحلا ليسلا (14)



 روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 .«دقعلاو لحلا لهأ نم مامإلا عياب نم ةعيبب زوافملا عطقو

 دعابتو «هتعقر عاستاو «مالسإلا راشتنا دعب امأ» :اًضيأ لاقو [10]

 وأ مامإ ىلإ ةيالولا راطقأ وأ رطق لك يف راص دق هنأ مولعمف ؛هفارطأ

 الو رمأ مهضعبل ذفني الو ؛كلذك راطقألا وأ رحآلا رطقلا يو «ناطلس

 ددعتب سأب الف «هتيالو ىلإ تعحر يتلا هراطقأو رخآلا رطق يف يه
 لهأ ىلع هل ةعيبلا دعب مهنم دحاو لكل ةعاطلا بجيو «نيطالسلاو ةمئألا

 اذإف ءرخآلا رطقلا بحاص كلذكو «هيهاونو هرماوأ هيف ذفني يذلا رطقلا

 ناك ؛هلهأ هعيابو هتيالو هيف تتبث دق يذلا رطقلا يف هعزاني نم ماق

 ءهتعاط رخآلا رطقلا لهأ ىلع بحت الو 52 :هيف مكحلا

 .راطقألا دعابتل هتيالو تحت لوحدلا الو

 هيلع لدت امل قباطملاو «ةيعرشلا دعاوقلل بسانملا هنإف ءاذه فرعاف

 هيلع تناك ام نيب قرفلا نإف «هتفلاخم يف لاقي ام كنع عدو ءةلدألا

 سمش نم حضوأ نآلا هيلع يه امو «مالسإلا لوأ يف ةيمالسإلا ةيالولا
 ال هنأل ؛ةجحلاب سم 1 تيس ورز ةسدكلا قو ءراهنلا

 .(اهلقعي

 ةلدألا نم دمتسملا مهفلا اذه ؛ناكم يأ يف ملسملا اهيأ لمأت اج

 ضعب مهف نيب هنراقو «هيلع ضعو هب كسقو ءةيفلسلا ةقيرطلاو ةيعرشلا

 .(017/4) :قباسلا ردصملا (15)



 اوقرافو ةعاطلا نع اوجرخو اوقشنا نيذلا «نامزلا اذه يف فولخلا

 ؛فوُع نمف بابشلا ضعب نيد يف ةنتفلا اولخدأو اهو فو ةعامجلا

 .عيمجلل ةيفاعلا هللا لأسنو «بتيلف عقو نمو هللا دمحيلف

 نوعمجم ةمئألا» :-هللا همحر- باهولا دبع نب دمحم مامإلا لاق [17]

 يف مامإلا مكح هل ؛نادلب وأ دلب ىلع بلغت نم نأ ىلع بهذم لك نم

 ليوط نمز نم سانلا نأل ؛ايندلا تماقتسا ام اذه الولو «ءايشألا عيمج

 نوفرعي الو ءدحاو مامإ ىلع اوعمتجا ام اذه انموي ىلإ دمحأ مامإلا لبق

 مامإلاب الإ حلصي ال ماكحألا نم ايش نأ ركذ ءاملعلا نم اًدحأ

 .«مظعألا

 :رومأب دقعنت ةمامإلاو ةفالخلا نإ :نوملسملا اهيأ / ج

 .كظ قيدصلا ركب يبأل ثدح امك ءلضفأو ىلوأ وه نمل رايتحالاب امإ -

 ةيواعمو ءرمع ىلإ ركب وبأ دهع امك «يناثلا ىلإ لوألا دهعب امإو -

 .مهريغو «ديزي هنبا ىلإ

 امك «مهنم دحاو رايتخال نينيعم نيفورعم رفن ىلإ دهعلاب امإو -

 اوعياب نامثع دهشتسا امل مَن «ىروشلا باحصأ ىلإ ه5 رمع دهع

 ش اًياع

 دقف ؛مهريغو ةيمأ يب دهع يف امك «فيسلاو ةبلغلاب امإو -

 .(۲۳۹/۷) :ةّينسلا رردلا (1)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 دادغب يف ةمئاق ةفالخلاو «سلدنألا يف ةْيَمأ ينبل ةفالخلا تلصح

 نب ةبعشو «ليوطلا ديمح :مهنم«نورفاوتم ءاملعلاو ةمئألاو «نييسابعلل

 هللا دبعو «شايع نب ليعامسإو «ةملس نب دامحو «يروثلا نايفسو «جاجحلا

 .مهريغو «دعس نب ثيللاو «ناطقلا ىييو «ةنييع نب نايفسو «كرابملا نبا
 الو .اهتفيلخل ةعيبلاو «سلدنألا ةفالخ مايق لاطبإب مهنم دحأ لقي مّلو

 اضرب الإ تبثت ال ةمامإلا نأ" :لوقي نم لوق نأ «قحلل يغتبملا اهيأ سنت
 يبأ نب يلع ةفالحخ نأ :همزالو «لطابو دودرمو دساف لوق اذهف ."عيمجلا
 نإ ذإ ؛ةلطاب اهّنأ مهدعب نم ةيواعمو «نسحلا هنبا هدعب نمو «بلاط

 دخل دج ا انفو د لحنا ىلع ايزمكا ع ا
 .ريخ لكل عيمدلا هللا قفو «لقعتو ربدتو لمأتف .اًدبأ

[v]ةفالخلا يلو نم ...ناميإلا نمو» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق  

 ةفيلخ راص يح فيسلاب مهبلغ نمو «هب اوضرو هيلع سانلا عمتحاف

 .«رجافلاو ربلا «ةمايقلا موي ىلإ ضام ؛نينمؤملا ريمأ يمسو

 2ک لک ل کک

 بقانم )۲٤٤/١(« :ةلبانحلا تاقبط )١٦٠/١(« :يئاكلاللا ءدمحأل (4؟) :ةنسلا (1۷)

 .يزوجلا نبا )٠۷١( :دمحأ
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 هبس مدعو ناطلسلا روج ىلعربصلابرمألا [1]

 .«...ريصيلف ههركي اًئيش هريمأ نم ىأر نم» :ِهلَع لاق []1۸]

 .«يوقلت تح اوربصاف ؛ةرثأ يدعب نورتس مكنإ :دعب امأ» لي لاق [19]

 يف وأ لالا يف ؛مكريغ لضفيف مكيلع رثأتسي :يأ حتفلاب :ةرثأ /ج

 ضان
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 هللا لوسر باحصأ نم انؤاربك اناهن» :هيظ كلام نب سنأ لاق ]7١[

 هللا اوقتاو ءمهوضغبت الو ؛مهوشغت الو «مكءارمأ اوبست ال :ك

 .«بيرق رمألا نإف ءاوربصاو

 .«همامإ ىلع هنعط :ءرملا قافن لوأ نإ » :كهظ ءادردلا وبأ لاق ]۷١[

 مهضغبو «ةقلاحلا مهنعل نإف «ةالولا نعلو مكايإ » :اًضيأ لاقو [۷۲]

 )۱۸٤۹(. :ملسم «(1۷۲۲ 23755) :يراخبلا (1۸)

 )09( :يراحبلا )11٤۸ 78/401(« :ملسم )١1845(.

 )۷٠( :ةنسلا )©١٠١١( :بيهرتلاو بيغرتلا «(۲۸۷/۲۱) :ديهمتلا «مصاع يبأ نبا )1۸/۳(

 .ةنسلا ماوق مساقلا يبأ

 .(۲۸۷/۲۱) :ديهمتلا (۷۱)

 دوحول هب سنأتسيو [حيحص هانعمو] فيعض ؛مصاع يبأ نبا )٠١١١( :ةنسلا (۷۲)

 .هانعم يف يتلا ةحيحصلا راثآلاو ثيداحألا



 ل یس 3
 ؟بحن ال ام مهنم انيأر اذإ عنصن فيكف «ءادردلا ابأ اي :ليق .«ةرقاعلا

 .«توملاب مكنع مهسبح مهنم كلذ ىأر اذإ هللا نإف ءاوربصا» :لاق

 يبأ دنع تنك :-هللا همحر- يدّسألا هللا دبع نب ناقربزلا لاق [7]
 .هيواسم ركذأو ؛جاجحلا بسأ تلعجف -ةملس نب قيقش- لئاو

 .«هل رفغف «يل رفغا مهللا :لاق هلعل كيردي امو «هبست ال» :لاق

[vs]الإ مهريمأ موق بس ام» :-هللا همحر-يعيبسلا قاحسإ وبأ لاق  
 .(هريخ اومرخ

[v°]ةقلاح :لوقأ ال «ةقلاحلا مامإلا بسر :-هللا همحر-زلْخم وبأ لاق  
 .«نيدلا ةقلاح نكلو «رعشلا

 ىلع نعطلاو مكايإ» :-هللا هحر-يالوخلا سيردإ وبأ لاق ]۷٦[

 ءرعشلا ةقلاح سيل نيدلا ةقلاح «ةقلاحلا يه مهيلع نعطلا نإف «ةمئألا
 .«رارشألا رارشو «نوبئاخلا مه نونعاطلا نإ الأ

[vv]هلدع مرح همامإ نعل نم» :-هللا همحر-يخركلا فورعم لاق ). 

 .(158/4) :ريسلا «(۱۹۰/۱۲) :قشمد خيرات )۱۰۲/٤(« :ةيلحلا دانه )31.١( :دهزلا (۷۳)

 .(91//181) :ديهمتلا )۷٤(

 .هيوجنز نبا )۷۸/١( :لاومألا (75)

 ."... ماكحلا ةلماعم" باتك نع )۸٠/١( :قباسلا ردصملا (77)
 )۳٤۲/۹(. :ريسلا «(۳۸۹/۱) :ةلبانحلا تاقبط (۷۷)



 نب دمحأ يل لاق :-هللا همحر- يعبرلا ليعامسإ نب نسحلا لاق [۷۸]

 ًالجر نوعبس عمجأ» :ةنحلا تحت ل هلل رباصلاو ةنسلا لهأ مامإ لبنح

 قوت لا ةا نأ ىلع نامنألا"ءاهقفو: نستا ةا ر نالا نم

 E E SA ‹...ال هللا لوسر اهيلع

 .«روح وأ لدع

 فلسلا راثآ يف ةءارقلا نكت الو ءاوربدتف متأرق اذإ ؛ةوخإلا اهيأ /ج ,.

 ثيداحأ نم انيلع رمي ام ىسنن ام ناعرس ءاندحأ ىلع فيص ةباحس

 «ةنحلا تحت وهو هيلع هديكأتو ربصلا ىلع هثحو مامإلا لوق اذهف .راثآو

 اًمطخم ناك امل ؛مهولتاقو نآرقلا قلخب لوقي نم ىلع اوحرحا :لاق ولو

 يبرت يتلا ةنّسلا اهنكلو .دحأ هّمال الو هذه لاحلاو عقاولاو ًالقع

 رّصبو ظقيأ مهللاف «جئاتنلا ىلإ اهب رظني يتلا ةسارفلاو ةمكحلاو «لاحرلا

 .نيعمجأ نيلفاغلا

 كرت :ثيدحلا لهأ بهذم» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [79]

 ءرب حيرتسي نأ ىلإ مهملظ ىلع ربصلاو ةاغبلا كولملا ىلع لاتقلاب جورخلا

 ظ .«رجاف نم حارتسي وأ

 رومألا ةالو ىلع جورخلا امأو» :-هللا همحر- يوونلا لاق ]۸٠[

 .يزوحلا نبا )١75( :دمحأ بقانم (۷۸)
 )٤٤٤/٤(. :ىواتفلا (۷۹)

 .(۲۲۹/۱۲) :ملسم حرش (۸۰)



 لهأ عمجأو «نيملظ ةقسف اوناك نإو نيملسملا عامجإب مارحف ؛مهاتقو
 .«قسفلاب ناطلسلا لزعني ال هنأ ةنسلا

 نيثدحماو ءاهقفلا نم ةنسلا لهأ ريهامج لاقو» :اًضيأ لاقو ]۸۱[

 الو «قوقحلا ليطعتو ملظلا و قسفلاب -مامإلا- لزعني ال :نيملكتملاو
 ثيداحألل هفيوختو هظعو بجي لب «كلذب هيلع جورخلا زوحي الو (علخُي
 .«كلذ يف ةدراولا

 روح ىلع ربص نمو ...» :-هللا هجر يرجآلا ركب وبأ لاق م11
 ...حالصلاب ةالولل.اعدو هفيسب مهيلع جرخمي مّلو ؛ءارمألا فيحو «ةمئألا
 .(- ىلاعت هللا ءاش نإ- ميقتسملا قيرطلا ىلع ناك

[aT]نسحلا تعمس :-هللا هجر- صفح وبأ ديزي نب رمع لاق  
 نم اولتبا اذإ سانلا نأ ول هللاو» :لوقي ؛بلهملا نب ديزي مايأ -يرصبلا-
 [مهنع جرفي] مهنع كلذ هللا عفري نأ اوثبل ام اوربص مهناطلس لبق
 اوءاج ام هللاوف «هيلإ اولكويف «فيسلا ىلإ [نوعزفيو] نوعزجي مهنكلو
 .(طق ريخ مويب

 تح كملظ نإو» :-هللا همحر- يرجآلا نيسحلا نب دمحم لاق ]4>۸[

 .قباسلا ردصملا )۸١(

 .(45) :ةعيرشلا (۸۲)

 )٤۷(. :ةعيرشلا )١6/7(« :دعس نبا (85)
 .(45) :ةعيرشلا (84)



 ذحأو «كضرع كهتتاو كل اًملظ كبرض نإو «-ناطلسلا :ٰيعي- كل

 الو «هلتاقت ىح كفيس هيلع جرخي هنأ ىلع كلذ كلمحي الف كلام

 ؛هيلع جورخلا ىلع كريغ ضرحت الو «هلتاقت ىح يحراح عم جرخت

 .(هيلع ربصا نكلو

 2 ا د 2 ج



 روثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل ععع

 ةنسلا نم ناطلسلل ءاعدلا [۷]

 ةباجتسم ةوعد انل ناك ول» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق ]۸°[
 .«ناطلسلل اهب انوعدل

 ليطي نأ هب هللا لأسأ يّنإو» :هللا دبع هبا اًيلمُم اًضيأ لاقو [۸٦]
 ءيش لك ىلع هنإ «ةنوعمب هنم هدم نأو «هتبثي نأو «نينمؤملا ريمأ ءاقب
 .(ريدق

 دمحأ- هللا دبع ابأ تعم :-هللا هجر- يذوراا ركب وبأ لاق [۸۷]
 حالصلاب هل وعدأل ينإ» :لاقف هللا همحر لكوتملا ةفيلخلا ركذو -لبنح نب
 .(مالسإلاب لحي ام نرظنتل ثدح هب ثدح نئلو «ةيفاعلاو

 :يأ- هل وعدأل ينإو» :-هللا هجر- لبنح نب دمحأ لاق ]۸۸[

 كلذ هل ىرأو دييأتلاو «راهنلاو ليللا يف قيفوتلاو ديدستلاب -ريمألل
٠ 1 E 

 .اًضيأ لبنح نع اذه ءاجو / ج

 .(۳۷/۲) عانقلا فاشك «(۳۹۱/۲۸) :ىواتفلا عومجم (86)
 .(181/11) :مالعألا ريس ,دمحأ نب هللا دبع )4/١ ٠١( :ةنسلا (87)
 .(9/6) :ةديقعلا يف دمحأ لئاسم «لآلخلا )١١( :ةنسلا (87)
 )ا ر :ةيادبلا رظنا ءلالخلا )٤ ١( :ةنسلا (88)



 ةوعد يل ناك ول» :-هللا همحرح ضايع نب ليضفلا لاق ]۸٩[

 :لاق ؟يلع ابأ اي كلذ فيكو :هل ليق «مامإلا يف الإ اهُترّيص ام ةباجتسم

 مامإلا حالصف ؛مامإلا يف اهُثريص ىّتمو «ينزحت مل يسفن يف اهُثريص م

 .(دالبلاو دابعلا حالص

 هللا دبع ابأ تعمس :-هللا همحر- ناسح نب نيسحلا نب دمحأ لاق [۹۰]

 هللا قاع هديب» :لاقف ناطلسلا ةعاط نع لكسو -لبنح نب دمحأ-

 .(«ناطلسلا هللا ناحبس «يغبنت «ناطلسلا

 رمأي هللا دبع ابأ تعمسو :-هللا همحر- يذورملا ركب وبأ لاق [91]

 .«اًديدش اًراكنإ جورخلا ركنيو «ءامدلا فكب

 )4١/۸(. :ءايلوألا ةيلح (85)

 )٤/۲(. :ةديقعلا يف دمحأ لئاسم )٩۰(

 .لالخلا (۸۷) :ةتسلا )۹١(



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 ةنتفلا نم ملسملا فقوم [۸]

 اهيف مئاقلاو «مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا نتف نوكتسو كي لاق [11]

 نمف .هفرشتست اهل فّرشت نم «يعاسلا نم ريخ اهيف يشاملاو ءيشاملا نم ريخ
 .(هب ذعيلف اًذاعم وأ ًاجلم اهنم دجو

 نم جرح نيح ي هللا لوسر فلخ تنك :ه5# رذ وبأ لاق [4]
 ةراجح قرغي ىتح اولتق سائلا نإ تيأرأ رذ ابأ اي) :لاقف «ةنيدملا يشاح
 .كتيب لخدت :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟عدصت فيك ءءامدلا نم تيزلا

 :تلق .هنم تنأ نم يأت :لاق يلع لحد انآ نإف هللا لوسر اي :تلق

 ؟هللا لوسر اي عنصأ فيك :تلق .تكراش نذإ :لاق ؟حالسلا لمحأو

 كهجو ىلع كئادر نم ةفئاط قلاف فيسلا عاعش كرهبي نأ تفخ نإ :لاق

 .«(همثإو كمثإي ءوبي

 .اهتيحان وأ لخنلا عمجم وأ ناتسبلا :يشحلا ؛يشاح / ج

 ةراجحلا داوسل كلذو «ةرحلا يف ؛ةنيدملاب عضوم :تيزلا ةراجح

 .تيزلاب تيلط اهّنأك

 .(4141/5) :مکاحلا لله ء۱۹۸/۱) :دمحأ )۳٤۰٩(« :يراخبلا (3؟)

 (436 )۳۸٤‹ :نعفلا «(۳۹۰۸):هجام نبا ؛(4751):دواد وبأ )١5/0(« :دنسملا (۹۳)

 .دمحأل ظفللاو ؛(4 7/4 ء۷/۲١٠) :مكاحلا «ميعنل



 ام يت ظفحا يتب اير : طعن هنبال صاعلا نب ورمع لاق ]٤ ٩[

 مامإ نم ريح موطح دسأو «لبو رطم نم ريخ «لدع مامإ :هب كيصوأ

 .(مودت ةنتف نم ريح «موشغ مولظ مامإو «مولظ

 مزلتو «ةنتف يف لتاقت ال ...» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [9]

 .«قافآلا يف ءاملعلا هيلع عمتحا ام اذه «كتيب

 ابأ تلأس» :-هللا همحر- دمحم نب دمحأ غئاصلا ثراحلا وبأ لاق [35]

 ركنأف ؟موقلا ءالؤه عم جورخلا يف لوقت ام :-لبنح نب دمحأ- هللا دبع

 الو كلذ ىرأ ال ءءامدلا ؛ءامدلا !!هللا ناحبس :لوقي لعحو مهيلع كلذ

 حابتسيو ءامدلا اهيف كفسي ءةنتفلا نم ريح هيف نحن ام ىلع ربصلا .هب رمآ

 مايأ :ينعي- هيف سانلا ناك ام تملع امأ «مراحملا اهيف كهتنيو «لاومألا اهيف

 نإو :لاق ؟هللا دبع ابأ اي ةنتف يف مه سيلأ «مويلا سانلاو :تلق -؟ةنتفلا

 تعطقناو ةنتفلا تمع فيسلا عقو اذإف «ةصاح ةنتف يه امّنإَف ناك

 جورخلا ركني هتيأرو «كل ريح كنيد ملسيو ءاذه ىلع ربصلا «لبسلا

 .«هب رمآ الو كلذ ىرأ ال !!ءامدلا :لاقو «ةمئألا ىلع

 ةيالو يف- دادغب ءاهقف عمتحا :-هللا همحرح لبنح لاق [۹۷]

 )۱۷١/١(. :ةيعرشلا بادآلا (84)

 .يزوجلا نبا )١77( :دمحأ مامإلا بقانم (٩ه)

 .لالخلا )۸٩( :ةنسلا (45)

 .(0/؟) :ةديقعلا يف دمحأ لئاسم لالخلا )٩٠( :ةنسلا (4۷)



 للا ذيع انآ اي ةاولاقق مهل تنذأتساف اوءاجف «هللا دبع يبأ ىلإ -قئاولا

 .-كلذ ريغو نآرقلا قلخل هراهظإ :نونعي- اشفو مقافت دق رمألا اذه

 ىضرن انسل انأ يف كرواشن نأ :اولاق ؟نوديرت امف :هللا دبع وبأ مه لاقف

 مكيلع :مهل لاقو «ةعاس هللا دبع وبأ مهرظانف «هناطلس الو هترمإب

 الو نيملسملا اصع اوقشت الو ؛ةعاط نم ادي اوعلخت الو مكبولقب ةركنلاب
 اوربصاو مكرمأ ةبقاع يف اورظنا ءمكعم نيملسملا ءامدو مكءامد اوكفست

 .(رحاف نم حارتسي وأ «رب حيرتسي ىتح

 تجرح ام اًيلع تكردأ ول» : -هللا همر يروثلا نايفس لاق [۹۸]

 .(هعم

 نع فك نمو «دعسو رمع نبا» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق [39]

 مَل ه4 يلع اذه :لاق مث .دمحأ سانلا ضعب دنع وه سيلأ ةنتفلا كلت
 ال فيسلاو «هوحنو لاخلا اذه ىلع سانلاو مويلا فيكف «سانلا طبضي

 .«ًالصأ ٍنبجعي

 نع يب يبلا ىهت» :-هللا همحر- ةيميت نب مالسإلا خيش لاق ]٠٠١[
 ةنّسلا لهأ بهذم اذهو .ةنّسلا لوصأ نم كلذ ناكو «ةنتفلا يف لاتقلا

 .«مهريغو مهئاهقف ةنيدملا لهأ ةمئأو فا

 .لالخلا )۹٩( :ةنسلا (4۸)

 .لّالخلا 0 )۱۳۹/۱-٠٠ :ةنسلا «ئناه نبا )١59/7( :دمحأ لئاسم )۹٩(
 )۳۲/١(. :ةماقتسالا )٠٠١(



 نوقرمُي «مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوورقي موق» :هلك لاق ]1۰1[

 لهآ نوعديو مالسإلا لهأ نولتقي «ةيمرلا نم مهسلا قورم مالسإلا نم
 .«ناثوألا

 ىلإ مكتءارق سيل نآرقلا نوءرقي يتمأ نم موق جرخي» كَ لاق ]٠١[
 ,ءيشب مهمايص ىلإ مكمايص الو ,ءيشب مهتالص ىلإ مكتالص الو ,ءيشب مهتءارق

 .«...مهيقارت مهئالص زواج ال ,مهيلع وهو مُهَل هنأ هنوبسحي نآرقلا نوءرقي

 ءنانسألا ثادحأ نامزلا رخآ يف موق جرخيس» هلكت لاق ]*٠١[

 .«...ةيربلا لوق ريخ نم نولوقي «مالحألا ءاهفس

 :لحر هل لاقف هل ةمامأ يبأ دنع تنك :بلاغ وبأ لاق ]٠١4[
 يف َنيِذَلا اما ....... باتكلا َكِيَلَع لرلأ يذلا وهم :هللا لوق تيأرأ»

 :لاق مَن .جراوخلا مه :لاق ؟ءالؤه نم نم ةباشك اَم نوع غْ مِهبوُلُق

 نإو «رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرتفا ليئارسإ ينب نإ

 )1١514(. :ملسم 1۹٩٩(« 3155 :يراحبلا )٠١1(

 .مصاع يبأ نبا (4107) :ةنسلا ؛(75/7) :ملسم (۱۰۲)

 )١٠١55(. :ملسم ((56701) :يراخبلا )۳ ٠١(

 .هققحم لاق امك نسح هدانسإو ءرصن نبا )٥١( :ةنسلا )٠١4(



 ر وشر مد س
 ْضَيِبَن موي :هللا لوق كلذف «ةنجلا يف يهو ؛ةقرف اهيلع ديزت ةمألا هذه

 ؟مه نم :تلقف نوألاخ اَهيف ْمُه :هلوق ىلإ الت 4ةوُجُو وسو هوجو
 نم هتعمس :لاقف ؟ِلكي هللا لوسر نم كلذ تعمسأ :تلقف .جراوخلا :لاقف

 لک هللا لوسر

 نمل يغبني ال» :-هللا همحر- يرجآلا نيسحلا نب دمحم لاق ]٠١٠[
 ءارئاج مأ مامإلا ناك ًالداع «مامإ ىلع جرخ دق يجراخ داهتجا یر

 نأ هل يغبني الف «نيملسملا لاتق لحتساو «هفيس لسو ةعامج عمجو جرخف
 الو «همایص ماودب الو «ةالصلا يف همايق لوطب الو «نآرقلل هتءارقب رع

 .«جراوخلا 5 هبهذم ناك اذإ ملعلا يف هظافلأ نسحب

 جراوخلا :دعقلا» :-هللا همحر- ئالقسعلا رجح نبا لاق ]1١[

 ءةقاطلا بسح روجلا ءارمأ ىلع نوركني لب «برحلاب نوري ال اوناك

 .(هنونسحيو جورخلا كلذ عم نونيزيو «مهيأر ىلإ نوعديو

 الو ةمئألا ىلع جورخلا نونيزي نيذلا :ةيدعقلا» :اًضيأ لاقو ]٠۷ ١[

 .«كلذ نورشابي

 فلتخي ملو :-هللا همحرح يرجآلا نيسحلا نب دمحم لاق ]۱۰۸|

 )٠١5( :ةعيرشلا )۳۸(.

 )٠١ :بيذهتلا )١١4/8(.

 ٠١0( :يراسلا يده )159(.

 )٠١4( :ةعيرشلا )۳۲(.



 لَك هلوسرلو ىلاعت هلل ةاصع ءوس موق جراوخلا نأ اًنيدحو اًميدق ءاملعلا

 ساحنألا ةارشلا مه جراوخلاو «...ةدابعلا يف اودهتجاو اوماصو اولص نإو

 اذه نوثراوتي «جراوخلا رئاس نم مهبهذم ىلع ناك نمو «ساحرألا

 ا لق لما رها لع وف و اك رخو اند يحفل

 ]٠١5[ :-هللا هحر- اابلألا نيدلا رصان ثدحُمْلا مامإلا لاق »...

 ىلإ نيعادلا وأ نيجراخلا ءالؤه ىرن نحن كلذل اًقالطإ زوجي ال جورخلا

 .(....جورخلا

 ؛جراخلاو جورخلا ىلإ يعادلا لعج هنأ :يابلألا مالك نم دهاشلا /ج

 .ءاوس

 هنأ بجعلا لب» :-هللا هحر- نيميثعلا دمحم ةمالعلا لاق ]٠١][

 ام ةمسق هذه :هل ليقو «لدعا :هل ليق ب هللا لوسر ىلإ نعطلا هجو

 نم لجرلا اذه ئضئض نم جرخب» هلي لوسرلا لاقو .هللا هجو اهب ديرأ

 ىلع جورخلا نأ ىلع ليلد ربكأ اذهو .(هتالص دنع هتالص مکا رقحي

 فيسلا ذخأ ام اذه :نيعي «مالكلاو لوقلاب نوكيو فيسلاب نوكي مامإلا

 نم ةنسلا لهأ بتك ضعب يف دجوي امو .هيلع ركنأ هنكل «لوسرلا ىلع

 چر تاب ف تیا هيلع ورک ره ا اورام نأ
 «نذألاب نوكي «نيعلاب نوكي انزلا کب يبل ركذ امك «ربكألا يئاهنلا

 .(45) :رباكألا ءاملعلا ىواتف )١٠١9(

 .(3554) :رباكألا ءاملعلا ىواتف )١1١1١(



 ىلع انزلا وه يذلا- مظعألا انزلا نكل «لحرلاب نوكي «ديلاب نوكي
 .مهدارم وه اذه ؛ءاملعلا ضعب نم ةرابعلا هذهف .جرفلا انز وه -ةقيقحلا

 جورخ نكمي ال هنأ لاح لا ةعيبط ىضتقمب نيقيلا ملع ملعن نحنو
 .لوقلاو ناسللاب جورح هقبس دقو الإ فيسلاب

 ءيش نودب مامإلا نوبراحي مهفويس اوذخأي نأ نكمي ال سانلا

 جورخلا نوكيف ؛مالكلا وهو مهريثي ءيش كانه نوكي نأ دبال «مهريثي

 .عقاولا هيلع لدو ةنسلا هيلع تلد «ةقيقح اًجورخ مالكلاب ةمئألا ىلع

 جورخلا نأ نيقيلا ملع ملعن اننإف عقاولا امأو ءاهومتفرعف ةنّسلا امأ

 ىلع اوجرخي نل سانلا نأل ؛لوقلاو ناسللاب جورخلا نع عرف فيسلاب
 ةئطوت كانه نوكي نأ دبال «فيسلا ذح يشما ...؛درج سب مامإلا

 اًدقحو اًظيغ بولقلا ئلتمت مث ,مهنساحمل رتسو ةمئألا يف حدق ديهمتو
 .«ءالبلا لصحي ذئنيحو

 :جراوخلا ركذ دنع -هللا همحر- يرصبلا نسحلا لاق ]١١١[

 .«نورذعيف اًسوحم الو «یراصن الو اًدوهي اوسيل «یراکس ىرايح»

 ءديعس ابأ اي :نسحلل ليق :-هللا همحر- دايز نب ىلعملا لاق ]١١[
 اک فار نكس لاف تورلا دنع هلغَد هيرا يجراخ ر

 .«هنم ركنأ وه اميف عقوف «هركنأف

 .(۳۸) :ةعيرشلا )١١١(

 .قباسلا ردصملا )١١١(



 اننامز بابش نم ريثك لاح اذه !!ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام أج

 لوُسُرلا ىلإ ُهوُدَر ؤو :ملعلا لهأ اوكر تو «ةفطاعلل اوباجتسا ام ناعرسف

 4 ..مهنم ةلوطبتسي نيا هلع مهم رخألا ينرأ ىلإ
 نب هللا دبع تعمس :-هللا همحر-ديمُح يبأ نب لاله لاق ]١١[

 ابأ اي :هل لاقُيف .نامثع دعب اًدبأ ةفيلح مد ىلع نيعأ الو :لوقي ميك

 .(همد ىلع اًئوع هيواسم ّركذ دغأ نإ :لوقيف ؟همد ىلع تنعأ ّوأ «دبعم

 :-هللا همحرح يمْرَجْلا ديز نب هللا دبع ةبالق وبأ لاق ]4:١١[

 مل يّنِإ ءكيلإ هللا دمحأ يّنِإ ةبالق ابأ اي :لاقف ءراسي نب ملسم تبحص»

 اي :هل تلقف .مهسب اهيف مرأ مّلو «فيسب اهيف برضأ ملو «حمرب اهيف نعطأ

 ؛هللا دبع وبأ اذه :لاقف "؟فصلا يف" اًفقاو كآر نمي فيك هللا دبع ابأ

 ؟لتق ىح لتاقف مدقتف «قحلا ىلع وهو الإ فقوملا اذه فقو ام هللاو

 .«اًئيش لقأ مَل يّنأ تينمك ىّ ىكبف :لاق

 .«فيسلا لحتسا الإ ةعدب لحجر عدتبا ام» :ةبالق وبأ لاقو ]١١١[

 عدبلا باحصأ ىمسي -هللا همحر-يايتخسلا بويأ ناك ]١١[

 )١۱۲/۳(. :ريسلا «(۲۳۱/۱) :خيراتلاو ةفرعملا ١٠١/١(« «۸۰/۳) :دعس نبا )١١(

 «(87/5) :خيراتلاو ةفرعملا «(۱۸۸/۷) :دعس نبا )۳٠۲/۲(« :ريبكلا خيراتلا )١١4(

 .(ه7/54١) :ريسلا

 )١١5( :ماصتعالا «(49) :يمرادلا )١١7/1( :مقرب جيرخت ةدايزب يتأيسو ]054[.

 )115( :ماصتعالا )١/۱۱۳(.
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 .«فيسلا ىلع اوعمتحاو مسالا يف اوفلتخا جراوخلا نإ» :لوقيو «جراوخ

 ةباش اَم نوبتي :ىلاعت هلوق يف -هللا همر ةمامأ وبأ لاق ]١١7[

 .«عدبلا لهأو جراوخلا» :لاق نم

 ْمِهِبوُلُق يف َنيِذّلا مف :ىلاعت هلوق يف -هللا همحر- ةداتق لاق ]۱۱۸[

 .«؟مه نم يردأ الف ةيئباسلاو ةيرورحلا نكت مل نإ » :لاق 4غز

 تةلالضلا لهأ ءاوهألا لهأ نإ » :-هللا همحر- ةبالق وبأ لاق ]١١5[

 نود رمألا هب ىهانتيف -اًئيدح :لاق وأ- ًالوق لحتني مهنم دحأ سيلف

 .«فيسلا يف اوعمتجاو موق فلتحا ءالؤه نإو «فيسلا

 «ةيئباسلاو «جراوخلاو ةيرورحلا» :-هللا همحر- ةطب نبا لاق ]١٠١[
 .(أبس نب هللا دبع باحصأ ضفاورلاو

 د دل داو 0
 د1 ايزي ايزل 2 2 2 2

 )١1١7( :ةنابإلا )۷۸۳(.

 )١١۸( :قباسلا ردصملا )۷۸٠١(.

 )١١۹( :يمرادلا ) ٠٠٠ ٠(.

 ) 0۲١:ةنابإلا )1۰۸/۲(.



 عنم اذإ عانتمالاو بجاو ناطلسلا ناذئتسا ]٠١[

 نب رمع یتا الجر نأ» :-هللا هجر ىزبأ نب نمحرلا دبع لاق [171]

 لاقف .لصت ال :لاقف يام دحأ ملف تبنجأ يّنِإ :لاقف هذ باطخلا

 دحن ملف انبنجأف ةيرس يف تنأو انأ ْذِإ نينمؤملا ريمأ اي ركذت امأ :راّمع

 يبّنلا لاقف تيلصو بارتلا يف تكعمتف انأ امأو لصت ملف تنأ امأف ءام

 اميل عصفت هك خف 11 فروا كيدي بر نأ كيفك ناك ا : را

 مل تسال ا :رمع لاقف .كيفكو كهجو

 .«تيلوت ام كيلون :رمع لاقف .هب ثدحأ

 ءايتفلا نع عنتمال هل رمع هعنم ول 4ط اًراَّمع نأ :دهاشلا / ج

 تاولصلا يف تنقت ْنم اي هللا قتاو «ملسملا اهيأ هبتناو لمأتف !!ملع يهو

 ۰ .مامإلا نم نذإ نود

 | ٌعدأ ينعد» :دهعتح باطخلا نب رمعل يرادلا ميم لاق [١؟؟]

 .«ال :هلفظ رمع لاقف .سانلا ركذأو صقأو

Èv 

 یسوم يبأ ىلإ كعنع باطخلا نب رمع بتك :عفان لاق ]١١١[

 )٠٠١(. :دوراجلا نبا «ىبتجملا )1١5”( :يئاسنلا «(754) :ملسم (۱۲۱)

 )۳٤۷/١۳(. :ةريرجلا لهأ نساحم يف ةريحذلا )٠١5(« :عدبلاو ثداوحلا (١؟؟)

 .[451] :مقرب اذه نم ماب قأيس (١؟5)
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 ا ردع ر يكد کا ع
 .(هتسلاجمب سانلل نذأي نأ رمع

 سانئتسالاو ملكتلا مدع يف مكاحلا رما وأل سانلا ةباجتسا رظنا /ج

 .كلذ يف ةفيلخلا نذأ ىَّتَح غيبص عم

 نباح بعك ناك» :-هلا هجرس ليحارش وبأ عالكلا يذ نع ]5 ١١[
 اي :عالكلا يذل كلام نب فوع لاقف «ةيواعم ةرامإ يف صقي -ضايع
 يّنإف ؟صقي ريمألا رمأبأ تبعك :ينعي- كمع نبا تيأرأ ؛ليحارش ابأ

 صقي ال ةنس بعك ثكمف .(....ةثالث صاصقلا» :لوقي كب يبل تعم

 .«صقي نأ هرمأي ةيواعم هيلإ لسرأ نح
 نذإ نود ؛لزاونلا يف تاولصلا يف نوتنقي نيذلا ةوخإلا هبتنيلف /ج

 مهتارضاحمو نحو كار رم نوريثي نيذلاو «ملسملا ناطلسلا

 هريغ نم فرعأ هنأل ؛اهيف ثدحتلاب رمألا يلو حمسي نأ نود مهسوردو
 .ةماعلا ةدسفملاو ةحلصملاب

 اوناك نإ ؛محلاصلا فلسلا هيلع امو ةنسلا ةفلاخم نم اورذحيلو

 .ريخ لكل عيملا هللا قفو «ةرحآلا رادلاو هللا نوديري

 )١١4( :مقرب هحيرخت أيس ثيدحلاو ؛(557/5) :ريبكلا خيراتلا ]558 1٤۷[.



 امهلضف ةفرعمو ءاملعلاو ملعلاب مامتهالا [11]

 .«كبلَذل رففتساو هللا الإ لإ ال ُهَنأ مَعَ :ىلاعت هللا لاق [1؟]

 .«نوُمَلعَي ال نيذلاو َنوُمَلْعَي َنيذْلا يوتسَي لَه : لِ لاق ]١75[

 .(ةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا لضف» :ِْلَك لاق ]١١[

 ةكئالملا هفحت ملعلا بلاط نإ «ملعلا بلاطب اًبحرم» :ِِئك لاق ]١١8[

 .«مكاندأ ىلع يلضفك ءدباعلا ىلع ماعلا لضف» هلت لاق ]١75[

 «ةدابع هبلط نإف «ملعلاب مكيلع» :بلظ لبج نب ذاعم لاق ]١١[

 «ةقدص هملعي ال نم هميلعتو «ةبرق هلهأل هلذبو «(ةنسح هلل هملعتو

 .(حیبست هتركاذمو «داهج هنع ثحبلاو

 .(۱۹) :دمحم )۱۲٩(

 .(۹) :رمزلا (155)

 .ينابلألل (55) :بيغرتلا حيحص رظناو «(5847) :يمليدلا )4۳/١(« :مكاحلا (1707)

 )٠١۸( :يئاسنلا )۳٠۳١(« :يذمرتلا )٠٠۷(« :يمرادلا 51٠ ء٤/۲۳۹) :دمحأ ۵۲۸)

 .نابلألا (18) :بيغرتلا حيحص رظنا .هل ظفللاو )۷۳٤۷« ۷٠١۳( :ريبكلا مجعملا «ىَبتحُمْلا

 رظنا .هل ظفللاو )۲٦۸٥( :يذمرتلا «(۲۲۳) :هجام نبا «(55141) :دواد وبأ (١؟9)

 .(۷۷) :بيغرتلا حيحص

 .(437/5) :ىواتفلا عومجم «(0) :عماسلا ةركذت «(۲۲۳۷) :يمليدلا (10)
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[ı۱]ضبقُي نأ لبق ملعلاب مكيلع» :هنَذ دوعسم نبا لاق » 

 ىلإ رقتفي ىم يردي ال مكدحأ نإف ؛ملعلاب مكيلع «هلهأ باهذ هضبقو
 دقو هللا باتك ىلإ نوعي مهّنأ نومعزي اًماوقأ نودجتسو «هدنع ام

 .(...ملعلاب مكيلعف «مهروهظ ءارو هوذبن

 هملعتن ملعلا نم باب» : دغش ةريره وبأو ءرذ وبأ لاق ]١1[
 مل وأ هب لمُع ؛هملعن ملعلا نم بابو ءاعوطت ةعكر فلأ نم انيلإ بحأ

 .«اًعوطت ةعكر ةئام نم انيلإ بحأ لمعي

[rr]لضف نم ريح ملعلا لضف» :هن#ذ ريخشلا نب فرطم لاق  

 .«لمعلا

 بحأ ةعاس هقف سلجم سلحأ نئل» :ه دوعسم نبا لاق ]١١١][
 .(ةليل مايقو موي مايص نم لإ

 يلإ بحأ ةعاس ملعلا ةركاذم» : لتا سابع نبا لاق ]1°[

 )١۳١( :يمرادلا )۱٤۳(« :ةنابإلا «(۳۲) :حاضو نبا )۱/۳۲٤(« :يئاكلاللا )١/۸۷(«

 :يمليدلا )۲۲۳١(« :ليوأتلا مذ )٠١(« :ماصتعالا )١/٠١۷(.

 مولع ءايحإ ثيداحأ جيرخت «(۳۷ 277) :عماسلا ةركذت «(۷۹) :ملعلا نايب عماج (۱۳۲)
 )٥۳/١(. :نيدلا

 عايض مركأ )٤۹۹/۳( «لیلحخ (۳۷۹/۳) :خيراتلاو ةفرعملا «(1۳۳) :يذمرتلا للع (1717)
 . 705 /92) : قشمد خيرات «(۷۹) :ملعلا نایب عماج

 .(41/9) :ةيعرشلا بادآلا (1١؟4)

 .هسفن ردصملا )١١١(



 . .«ةليل ءايحإ نم

 ام اًملاع لجرلا لازي ال» :-هللا هجر ريبج نب ديعس لاق ]١[

 اج لدتا نيك هنااا ا نطو ملل الر ةنانإف «ملعت

 .«نوكي

 ةدابعلا اوغتبا اًماوقأ نإ» :-هللا همحر- سنأ نب كلام لاق ]١0[

 ملعلا اوغتبا ولو «مهفايسأب يب دمحم ةمأ ىلع اوجرخف «ملعلا اوعاضأو

 .«كلذ نع مهزجحل

 نم زعأ ءيش سيل» :-هللا همحر- يلؤدلا دوسألا وبأ لاق ]١۳۸[

 .«كولملا ىلع ماكح ءاملعلاو «سانلا ىلع ماكح كولملا «ملعلا

 ةمأب محرأ ءاملعلا» :-هللا همحر- يزارلا ذاعم نب ىيي لاق ]١9[

 مهءابآ نأل :لاق ؟كلذ فيك :هل ليق .مهتاهمأو مهئابآ نم هيب دمحم

 .«ةرخآلا ران نم مهئوظفحي ءاملعلاو ءايندلا ران نم مهئوظفحي مهتاهمأو

 راصل ءاملعلا الول » :-هللا هحر- يرصبلا نسحلا لاق ]١٤١[

 .(مئاهبلا لثم سانلا

 .ةيشاحلا (31) :ثيدحلا لهأ ةحيصن رصتخم ؛رظناو «(۲۹) :ةاقتنملا دئاوفلا )١87(

 )١49(. :مقرب يرصبلا نسحلا لوق نم يتأيسو )١١3/1( :ةداعسلا راد حاتفم (10)

 )۳٤(. :عماسلا ةركذت (۱۳۸)

 )١79( :ثيدحلا لهأ ةحيصن رصتخم )/١51(.

 )١٤١( .قباسلا ردصملا



 روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 ضرألا يف ءاملعلا» :-هللا همحر- يبالوخلا ملسم وبأ لاق ]١1[

 ؛مهيلع تيفح اذإو ءاهي اودتها ؛سانلل تدب اذإ ءامسلا يف موجنلا لثم

 .«اوريحت

 فرشلا :ملعلا نم بعشتي» :-هللا هجر هبنم نب بهو لاق ]١51[

 ءاّيصق ناك نإو برقلاو ءاَئيِهَم ناك نإو زعلاو ءان هبحاص ناك نإ
 .«اًعيضو ناك نإو ةباهملاو ءاريقف ناك نإو ىتغلاو

 يعفاشلا سيردإ نب دمحمو ,يروثلا ديعس نب نايفس لاق ]١47[

 .«ملعلا نم لضفأ ضئارفلا دعب سيل» :- ىلاعت هللا امهمحر-

 هل لحجر :هللا دبع يبأل ليق» :-هللا همحر- يذورملا لاق ]٠٤٤[

 :لاق ؟ ملعلا بلطي وأ داهجلاو وزغلا يف هفرصي نأ ىرت مهرد ةئامسمح

 .«يلإ بحأ ملعلا بلطي ًالهاج ناك اذإ

 ةالص نم لضفأ ملعلا بلط» :-هللا همحر-يعفاشلا لاق [١:هز]

 .«ةلفانلا

 )١41( :عماسلا ةركذت «(۲۲۹/۲۷) :قشمد خيرات )۳٤(.

 .قباسلا ردصملا )١57(

 )٤۳ ١( :قباسلا ردصملا )75(.

 .(40/؟) :ةيعرشلا بادآلا )١44(

 باحصأ فرش «يقهيبلا )٤۷٤( :لحدملا )١١5/9(« :ةيلحلا «(759) :يعفاشلا دنسم )١45(

 )٠١(. :يعلا ءافش )۲۹۹/٤(« :ريدقلا ضيف )٥۳/۱۰(« :ريسلا «(۲۳۰) :ثيدحلا



 ول» :ثيدحلا باحصأل -هللا همحر- حارجلا نب عيكو لاق ]55 ١[

 وبأ لاق ام «يأرلا باحصأ مكبلغ ام هومتملعتو ثيدحلاب متهقفت مكنأ

 نم هقفتملل دبالو «اباب هيف يورن نحنو الإ هيلإ جاتحي ءيش يف ةفينح

 قرط هنم فرعتيو «هيلإ لكشأ ام ريسفت يف عحريو هيلع سردي ذاتسأ

 .داسفلاو ةحصلا هب فرعي امو «داهتحالا

 «ملعلا اوبلطا !!مكحيو» :-هللا همحرح يروثلا نايفس لاق ]١41[

 «ملعلا اوبلطا «نولذتف مكر يغ ىلإ ريصيف مكدنع نم جرخي نأ فاحأ يّنإف

 .«ةرخآلا يف فرشو ايندلا يف -زع- فرش هنإف

 اد ةئيسلا لامعألا» :-هللا همحر- يروغلا نايفس لاق ]١44[

 .«(ءادلا ىفشي نمف ءاملعلا دسف اذإف عاود ءاملعلاو

 ءاودلا عضي ال بيبطلا لثم ملاعلا لثم» :-هللا همحر- لاقو ]١45[

 «ملع ريغ ىلع لماعلا» :-هللا هجر يرصبلا نسحلا لاق ]°۰[

 )١9(. :ثيدحلا لهأ ةحيصن )١47(

 .(55) :ملعلا نايب عماج :(748/7) :ةيلحلا )٤۷ ١(

 .(7501/5) :ةيلحلا )٤۸ ١

 .(5148/57) :قباسلا ردصملا )١49(

 ةلمحلا )١50(« :ثيدحلا لهأ ةحيصن رصتخم )۸۳/١(« :ةداعسلا راد حاتفم )16١(

 [r] :مقرب انعم مدقت سنأ نب كلام نع تءاج هنم ةريخألا
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 «حلصي امم رثكأ دسفي «ملع ريغ ىلع لماعلاو «قيرط ريغ ىلع كلاسلاك

 «ملعلاب رضي ال اًبلط ةدابعلا اوبلطاو «ةدابعلاب رضي ال اًبلط ملعلا اوبلطاف

 ةمأ ىلع مهفايسأب اوجرخ ىَّتح ملعلا اوكرتو ةدابعلا اوبلط اًموق نإف

 .«اولعف ام ىلع مهدي مّل ملعلا اوبلط ولو ةي دمحم
 انه ةالولا ىلع اوجرخف ملعلا اوكرت ءاننامز راوث لاح اذهو /ج

 مالكلاب جييهتلاب ةراتو «تالايتغالاب ةراتو «تاريجفتلاب ةرات .كانهو

 اورغويو ةماعلا اوشرحي ىّتح

 لهجلا بابسأب هلك كلذو «ةنتفلا عقتف ماكحلا ىلع مهرودص
 .ميكحلا عراشلا دارم مهف مدع وأ «حيحصلا قيبطتلا مدع وأ ةنسلاب

 نسحلا يبأ نب نسحلا تعم“ :كيرز يبأ نب كيرز لاق ]15١[
 تربدأ اذإو «ملاع لك اهفرع تلبقأ اذإ ةنتفلا هذه نإ» :لوقي يرصبلا

 .«لهاج لك اهفرع

 م حام حكم
 داع دج دإج داع دع

 )١191( :دعس نبا )155/9(.



 فر
a 

 هصم بدأتلاو هربقوتو ملاعلا رايتخا نسح [۱۲]

 ملعلا بلط لبق هقالخاب يساتلاو

 فرعيو ءانريبك رقويو ءانريغص محري مَل نم ام سيل» كي لاق ]١5١[
 .هقح : ينعي (انملاعل

 نم ملعلا ءاج اذإ سانلا داسف» :هِنَذ باطخلا نب رمع لاق ]*١5[

 لبق نم ملعلا ءاج اذإ سانلا حالصو «ريبكلا هيلع قصعتسا: ريغتصلا لبق

 .«ريغصلا هيلع هعبات ريبكلا

 اوعضاوتو مكملع نمل اوعضاوت» :5# باطخلا نب رمع لاق ]١54[

 .«نوملعت نمل

 ام ريخب سانلا لازي ال» :هْيفَذ دوعسم نب هللا دبع لاق ]°[

 نم هوذحأ اذإف «مهئاملعو مهئانمأ نعو «مهرباكأ نع ملعلا اوذخأ

 .(١1؟؟/١1) :مكاحلا م9/ه) :دنسملا )٠١۲(

 )٠١۳( :حتفلا )۳١٠/١۳(« :ريدقلا ضيف )۲/٠۳۳١(« "ةحيحصلا" :رظنا )١/٠٠٠۳(

 :مقرب جيرخت ةدايزب ينأيسو ]757[.
 )٤ ١١( :ةيعرشلا بادآلا )١714/1(.

 عقو )٠١/١( :ريدقلا ضيف «(۷) :ثيدحلا لهأ ةحيصن «يقهيبلا )۲۷١( :لحدملا )١6(

 .أطخ هلعلو «رمع نب هللا دبع» هدنع



 .(اوكله مهرارشو مهراغص

 هدجأ ملف ملعلا تبلط» : تش سابع نب هللا دبع لاق ]١57[

 يئان :يل لاقيف هنع لأسأف لحرلا تآ تنكف «راصنألا يف هنم رثكأ

 تعنص امسئب :لوقيف «رهظلا ىلإ جرخي ىح عجطضا 2 يئادر دسوتأف

 .(كتحاح تيضق دقو 2 جرخت نأ تدرأ :لوقأف ؟يتملعأ ًاله

 اذه دنع لكي هللا لوسر ثيدح رثكأ تدحو» :اًضيأ لاقو ]١51[

 :لاقيف -راصنألا- مهنم لحرلا آل تنك نإ هللاو «راصنألا نم يحل ا

 كلذب بيطتسأل جرخي يح هعّدأف «يل ظقوي نأ تعش ولف مئان وه

 .(هثيدح

 اورظناف نيد ملعلا اذه نإ» :-هللا همحر- نيريس دمحم لاق ]٠١۸[

 .(مكنيد نوذحأت نمع

 كلام بدأ نم ُتملعت ام» :-هللا همحرح بهو نبا لاق ]١59[

 .«هملع نم لضفأ

 .(ه55) :يمرادلا )١95(

 )١1617( :قباسلا ردصملا )/051(.

 خيرات )٠٠١(« :ءالمإلا بدأ «(45/9) :هقفتملاو هيقفلا )٠٠١/١(« :يمرادلا )٠١۸(

 فشك «(۳۰۱/۱) :يوارلا بيردت «(۲۷۹) :نيثدحُمْلا مجعم :(801/00) :قشمد

 .جيرخت ةدايزب [135] مقرب تايسو «0797) :ءافخلا

 )١155( :ثيدحلا لهأ ةحيصن رصتخم )٠١١(.



 نعاج» :فلخ لاق -هللا همحر- ميركلا دبع نب سيردإ لاق ]١[

 :لاقو ىبأف هعفرأ نأ تدهتجاف ةناوع يبأ ثيدح عمسي لبنح نب دمحأ

 .«هنم ملعتن نل عضاوتن نأ انرمأ كيدي نيب الإ سلجأ ال

 هللا دبع يبأ ىلإ تفلتحا» :-هللا همحر-يعوطملا نب ركب وبأ لاق ]١51[

 امف «هدالوأ ىلع دنسملا أرقي وهو ةنس ةرشع يتنثا «لبنح نب دمحأ

 .«هبادآو ,هقالحأو هيده ىلإ رظنأ تنك امّنِإ e اًئيدح هنم تبتک

 ناك» :لوقي يبأ تعمس -هللا همحر- ليعامسإ نب نسحلا لاق ]١57[

 ةئامسمخ نم لقأ «نوديزي وأ فالآ ةسمخ ءاهز دمحأ سلجم يف عمتجي

 .«تمسلا نسحو بدألا نسح هنم نوملعتي نوقابلاو «نوبتكي

 تناك امو دادغب تمدق» :-هللا همحر- ديعس نب ةبينق لاق ]١[

 «نيعم نب ىي عم نءاح دق وه اذإف ءلبنح نب دمحأ ىقلأ نأ الإ ةمه يل

 م انه يلع لما :لاقو: يدي نيب سلحو ليش نب دعا ماقق ترکان

 سلحأ هللا دبع ابأ اي :تلقف «يدي نيب سلحو اًضيأ ماقف انركاذت

 .«ههجو ىلع ملعلا ذخآ نأ ديرأ امّنِإ «يب لغتشت ال :لاقف .كناكم

 )١٠١( :قشمد خيرات )01/ ٤ ۳۲(« :ةوفصلا ةفص «(ه8) :دمحأ بقانم )۳۳۷/۲(.

 ) )131.يزودلا نبا (۲۱۰) :دمحأ بقانم
 .قباسلا ردصملا (15١؟)

 )١157( :قباسلا ردصملا )٥۷(.



 روثأملا لوقلا نمروثنم اردلا مل عع

 ىلع تباث نب ديز ىلص» هللا ههر- يبعشلا لاق ].١5[

 اًريقوت هباك رب ذحأف «سابع نبا ءاجف ءاهبكر يل ةلغب هل تبرق مث «ةزانج

 8-2 هللا لوسر مع نباي كنع لَ :ديز هل لاقف «هلضفو هملعل اًميظعتو

 .(ءاربكلاو ءاملعلاب لعفن اذكه ءال : دهن سابع نبا لاقف

 سلجأف ةورع باب يآ تنك» :-هللا همحر- يرهزلا لاق ]١5[

 .(هل الالجإ نكلو «تلحدل لخدأ نأ تعش ولو «بابلاب

 قاحسإ انثدح :-هللا همحر- زازقلا ميهاربإ نب قاحسإ لاق ]١177[

 لصأ ىلإ دنتسي مث رصعلا يلصي ناطقلا ىجي ىرأ تنك» :لاق ديهشلا

 نب ورمعو يوكذاشلاو يئيدملا وب يلع هيدي نيب فقيف «دجسم ةرانم

 مهو ثيدحلا نوعمتسي «مهريغو نيعم نب ىييو لبنح نب دمحأو يلع
 .«اًماظعإو ةبيه نوسلجي ال ؛برغملا ةالص نيحت نأ ىلإ مهلحرأ ىلع مايق

 نم ليلقلا ىلإ نحن» :-هللا همحرح نيسحلا نب دلخم لاق ]١7[

 .«ثيدحلا نم ريثك ىلإ انم جوحأ بدألا

 ملع» ٠-لا هه ر- يربنعلا دمحم نب ىَبِحَي ايركز وبأ لاق ]۱1۸[

 «(۳۲۹/۱۹) :قشمد خیرات «يقهيبلا (38) :لحدملا )۲٦٠/١(« :خيراتلاو ةفرعملا (154)

 )٥۹٤/۲(. :ةباصإلا )١۲۷(« ثيدح :رافسألا لمح نع ينغملا

 .(5١95/هه) :قشمد خيرات «يقهيبلا (176) :لحدملا «(0195) :يمرادلا )١٠١(

 .يزوجلا نبا (ه7) :دمحأ بقانم )١157(

 .جاجع )١١( ؛تاحطلا )١١( :عماجلا «(009) :لصافلا ثدحُمْلا (170)

 )٤(. :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ «جاجع )١17( ؛ناحطلا(١؟) :عماجلا )١54(



 .(مسج الب حورك ملع الب بدأو «بطح الب رانك بدأ الب

 يبأل تلق» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق ]١9[

 كراوح يف دادغب لزن دقو «دعس نب ميهاربإ نم عمست مل :كل ام
 دعب ناك الف ءانيلع ىلمأو ءادحاو اًسلحم سلج هنأ ا اي ملغ لاف

 «خياشملا يدي نيب اومدقت بابشلا ىأرف سانلا عمتحا دقو جرح كلذ

 «ةنس مكثدحأ ال «خياشملا يدي نيب نومدقتت مكبادآ أوسأ ام :لاقف

 .(ثدحي ملو تامف

 :-هللا همحرح يروباسينلا يلع وبأ روصنم نب نيسحلا لاق ]۱۷١[

 املف ءاضيرم دوعن اًموی هيوهار نب قاحسإو «ىّيَحَي نب ىّيحَي عم تنكو»
 :قاحسإل ىج لاقف «مدقت :ىحيل لاقو قاحسإ رخأت «بابلا انيذاح

 كنم ربكأ انأ .معن لاق ءيّنم ربكأ تنأ ايركز ابأ اي :لاقف «تنأ مدقت

 .«قاحسإ مدقتف «يثم ملعأ تنأو

 نأ دارأ اذإ لحرلا ناك» :-هللا همحر- يروغلا نايفس لاق [171]

 .(ةنس نيرشعب كلذ لبق دبعتو بدأت ثيدحلا بتكي

 ملعلا اذه اوملعت» :-هللا همحر- يروثلا نايفس لاق ]١7[

 )٠٠٠(. :ءالمإلا بدأ ل59)

 )١7١( :ءالمإلا بدأ «(ع5ه؟) :عماجلا )۲/٤۷٥(« :قشمد خيرات )۱۲۸/۸(.

 )101( :ةيلحلا )851/5(.

 )١۷۲( :قباسلا ردصملا )35557/5 548(.



o 
 وأ- دمجتف بعل الو كحضب هوطلخت الو «هيلع اوغرفأو ءاومظكاو
 .«بولقلا -هجمتف

 ناثلاو ءتمصلا ملعلا لوأ :لاقي ناك» :اًضيأ لاقو ]١7[

 .«هميلعتو هرشن عبارلاو «هب لمعلا ثلاثلاو .هظفحو هل عامتسالا

 اوملعت» :ثيدحلا باحصأل هللا همحر- دعس نب ثيللا لاق ]٤ ١۷]

 .«ملعلا لبق ملحلا
 ثدحي اًح تيأر اذإ» :-هللا همحر- ناوفص نب دلاخ لاق ]۱۷٥[

 نأ ىلع اًصرح هيف هكراشت الف «هتملع دق اربح ربخي وأ ؛هتعمس دق اثيدح

 .«بدأ ءوسو [ةطح] ةفح كلذ نإف ؛هتملع دق كنأ كرضح نم ملْعُت

 بدأ ىلإ مكدحأ نإ» :-هللا همحر- ةاطرأ نب جاجحلا لاق ]١77[

 .(اًيدح نيسم ىلإ هنم جوحأ نسح
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 امک زام نب ءالعلا نب ورمع يبأ لوق نم كلذ ءاج )۳٠۲/١( :قباسلا ردصملا (17)

 يف امك ًاضيأ يثراحلا رضنلا نب دمحم لوق نمو )۲۳۸/١(« :بهذلا تارذش يف

 (A۸) :ةيلحلا

 )١74( :قشمد خيرات )١ 4/9 70(.

 .جاجع (7557) «ناحطلا (57) :يوارلا قالخأل عماجلا )٠۷١(

 )١77( «(؟هه) :قباسلا ردصملا )١۸(.
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 ملعلا ةسرادم يف تقولل فلسلا لالغتسا []

 .(غارفلاو ةحصلا :سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن» كي لاق ]١70[

 «كمره لبق كبابش :سمخ لبق اًسمَح مسغا» :ِِلكَي لاق [۱۷۸]

 .(....كلغش لبق كغارفو ,كرقف لبق كانغو ,كمقس لبق كتحصو

 يأ باحصأ ضعب نع -هللا همحر- ايركز نب قاعملا ىور [175]
 هنأ ةعاسب هتوم لبق يربطلا رفعج يبأ ةرضحب ناكو -هللا همحرح يربطلا رفعج

 :هل ليقف «هبتكف ةفيحصو ةربحم ىعدتساف دمحم نب رفعج نع ءاعدلا هل ركذ

 .«تامملا ىح ملعلا سابتقا عدي الأ ناسنإلل يغبني» :لاقف ؟لاحلا هذه ينأ

 وبأ ضرم :-هللا همحر- يفوكلا حارجلا نب ميهاربإ لاق ]۱۸٠][

 قافأ املف هيلع یمغم هتدجوف هدوعأ هتيتأف «ميهاربإ نب بوقعي فسوي

 :لاق ؟لاحلا هذه لثم يف :تلق ؟ةلأسم يف لوقت ام «ميهاربإ اي :يل لاق

 .(جان هب وجني هلعل سردن «كلذب سأب الو»

 .اهريغو )١١٠١15( :يذمرتلا ٠١(« 59) :يراحبلا )١77(

 ؛يبهذلا هقفاوو «هححصو )۳١٠/٤( :مكاحلا ؛(151757) :ةبيش يبأ نبا قنصم (۱۷۸)

 )۱۰۲٤۸« ٠٠٠٠١(. :ناميإلا بعش «(۷۲۹) :باهشلا دنسم

 .(49) :ثيدحلا لهأ ةحيصن رصتخم ((99/51١؟) :قشمد خيرات (۱۷۹)

 )١18( ةفينح يأ بقانم )١/481( «يكملل )5٠5/7( ةيضملا رهاوجلا «يدركلل )07/57/1(.



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل عن

 ةنسلا لهأ ةمالع [11]

 يذلا َّيمألا يلا َلوُسَرلا نوعي نيد :ىلاعت هللا لاق ]۱۸١[

 ٍنَع ْمُهاَهْنيَو فوُرْغَملاب ْمُهْرُمَي ليجلإلاو ةاَرؤّتلا يف ْمُهدنع اًبوُبَكَم ةئودجت
 مُهَرصإ مُهنع عصير تالا مهل مرو تالا ْمهَل لحْيو ركنا
 رولا اوغبلاو ةوُرصنَو هوُرَرَعَو هب اوُنمآ َنيذْلَف مِهِلَع تناك يتلا لالغألاو

 امو © .......... ٌةوُجُو ضب موي :ىلاعت هللا لاق [18]

 .«دوُئلاخ ايف مه هللا ةمحَر يفق مههوجُو تعين نذل
 لهأ هوجو ضيبت نيح» :دعتح سابع نب هللا دبع لاق ]١8[

 .ةمايقلا موي :ئبعي .«ملعلا ولوأو ةعامجلاو ةنّسلا

 ,(ةنّسلا لهأ هوجو ضيبت) : لمعت رمع نب هللا دبع لاق ]1۸٤]

 )٠١۷(. :فارعألا لم

 )۱۰٩-۱۰۷(. :نارمع لآ (۱۸۲)

 )١8( :يئاكلاللا )۷٤(« :ةنحللا حاتفم «ريسفتلا (۷۹/۲) :ريثك نبا )٠١(« :روشنملا ردلا )۲/١١١

 -١١١( .هخيرات يف بيطخملاو ةنابإلا يف رصن وبأو متاح يبأ نبا هجرحأ :يطويسلا لاقو

 ) )185يف بيطخلا هجرخأ :يطويسلا لاق (7/5١١1؟) :روثتملا ردلا .(8585) :يمليدلا

 .يمليدلاو كلام ةاور



 ىدحإو» :-هللا هجر يوباصلا ليعامسإ نامثع وبأ مامإلا لاق [15]

 ءاهئايلوأو اهراصنأو اهئاملعو ةنسلا ةمئأل مهبح ةنسلا لهأ تامالع

 .«رانلا ىلإ نوعدي نيذلا عدبلا ةمئأل مهضغبو

 لحرلا تيأر اذإ» :-هللا همحر- يراهبربلا يلع نب نسحلا لاق [15]

 بحاص هنأ ملعاف ءريضح نب ديسأو «كلام نب سنأو «ةريره ابأ بحي

 سنويو «نوع نباو «بويأ بحي لحرلا تيأر اذإو «-هللا ءاش نإ- ةنس

 «لوغم نب كلامو «يبعشلاو «يدوألا سيردإ نب هللا دبعو ديبع نبا

 «ةملس نب دامحو «ريرج نب بهوو «ذاعم نب كلامو «عيرز نب ديزيو

 هنأ ملعأف «ةمادق نب ةدئازو «يعازوألاو «سنأ نب كلامو «ديز نب دامو

 «لاهنملا نب جاجحلاو لبنح نب دمحأ بحي لحرلا تيأر اذإو .ةنس بحاص

 .(ةنس بحاص هنأ ملعاف ؛مهلوقب لاقو ريخب مهركذو ءرصن نب دمحأو

 «ةنسلا نم عدبلا باحصأ كرت ام فرع ُنمو» :اًضيأ لاق ]١107[

 قيقحو «ةعامج بحاصو ةنس بحاص وهف ؛هب كسمتف هيف اوقراف امو

 دي هب ىصوأ نسم وهو ظفحي نأو «ناعي نأو عَبَتي نأ

 ملعاف حالصلاب ناطلسلل وعدي لحرلا تيأر اذإ» :لاقو [188]

 .ىلوأ .ط )١1071( :ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع (14)

 )١٤١(. :ةنسلا حرش (185)

 )١180( :قباسلا ردصملا )١٠١8(.

 )١75(. :قباسلا ردصملا (184)
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  Eaروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل معتم

 . هللا ءاش نإ- ةنس بحاص هنأ

 دمحأ بحي نم تيأر اذإ» :هنبال -هللا هرس متاح وبأ لاق []۱۸۹]

 .(ةنس بحاص هنأ ملعاف

 ركب ابأ تعمسو :-هللا هجرس حيبص نب ىَبحَي نب ايركز لاق [۱۹۰]
 تركذ اذإ يذلا :لاق ؟يثسلا نم «ركب ابأ اي :لجر هل لاق شايع نبا

 .(اهنم ءيشل بصعتي مل ءاوهألا

 ثيدحلا بلط نم» :-هللا همحر- حارجلا نب عيكو لاق ]١51[

 .(ةنس بحاص وهف ءاج امك

 .«مهيلع امو مهل ام نوبتكي ملعلا لهأ نإ» :اًضيأ لاقو ]4۲[

 طق اًدحأ تيأر ام» :-هللا همحر- جاجحلا نب ةبعش لاق ]*١9[

 .«ثيدح بحاص وأ نونحب :تلق الإ ودعي

 ال ءايشأ ةثالث» :-هللا همحر- ينينحلا ميهاربإ نب قاحسإ لاق [15:4]
 .«طخلا ةعرسو «لكألا ةعرسو «يشملا ةعرس :ثيدحلا باحصأ اهنع ينغتسي

 .(1594/11) :ءالبنلا مالعأ ريس (۱۸۹)

 )١١5/1(. :ماصتعالا «(ه) :يئاكلاللا (150)

 )١191( :نينيعلا ةرق )٤٤(« :ريسلا «(۳۳۷) :هلهأو مالكلا مذ )١44/9(.

 )۹۲( :مالكلا مذ )۳۳۸(.

 )١137( :ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ ء(۹۷١) :يوارلا قالخأل عماجللا )۳۳۸(.

 )۱۹٤( :ءالمإلا بدأ )۳۳۹(.



 بحي لحرلا تيأر اذإ» :-هللا همحر - ديعس نب ةبيتق لاق ]4°[

 .«ةنسلا ىلع هنإف ثيدحلا لهأ

 اذإ يذلا ؛يّشسلا» :-هللا همحر- شايع نب ركب وبأ لاق ]41[

 .«اهنم ءيشل بضغي مل ءاوهألا تركذ

 تامالع ىدحإو» :-هللا همحر- ئوباصلا نامثع وبأ لاق ]١51٠[

 مهضغبو «اهئايلوأو اهراصنأو اهئاملعو ةنسلا ةمئأل مهبح ةنسلا لهأ

 «راوبلا راد ىلع مهباحصأ نولديو رانلا ىلإ نوعدي نيذلا عدبلا ةمئأل

 اف اا تع اهو ا لقا راق هش هلا يؤ نقر

 .(ةلط هنم

 ىلع هنأ لجرلا ملْعَي ىم :يرتستلا هللا دبع نب لهسل ليق ]١94[
 ؟ةعامجلاو ةنسلا

 الو «ةعامجلا كرتي ال :لاصح رشع هسفن نم فرع اذإ» :لاق

 الو «فيسلاب ةمألا هذه ىلع جرخي الو لكي هللا لوسر باحصأ بسي

 كرتي الو «نيدلا يف يراعي الو «نامُيإلا يف كشي الو ءردقلاب بذكي

 ىلع حسملا كرتي الو «بنذلاب ةلبقلا لهأ نم تومي نم ىلع ةالصلا

 )١9( :ثيدحلا باحصأ فرش «(۱۷۲) :فلسلا ةديقع «(09) :يئاكلاللا )١437(.

 )۱۹٩( :مقرب قبس )۱۸۷(.

 )١۹۷( :ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع )١791(.

 )۱۹۸( :يئاكلاللا )٤ ۳۲(.
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 8 روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ع

 .«لدع وأ راج لاو لك فلح ةعمجلا كرتي الو «نيفخلا
 ثيدحلا لهأ» :ياهبصألا دمحم نب ليعامسإ مساقلا وبأ لاق ]4۹[

 قافتالا مهئدروأف «لقنلا قيرطو «ةنّسلاو باتكلا نم نيدلا اوذخأ
 .«فالتئالاو

 «سانلا ريح ثيدحلا باحصأ» :دمحأ هللا دبع وبأ لاق ]۲٠١[
 اولعجو «مهءارو اهرسأب ايندلا اوذبن دقو كلذك نونوكي ال فيكو
 مهقولخو «ةركاذملا مهحاورتساو «ةضراعملا مهرمسو «ةباتكلا مهءاذغ
 دئادشلاف ءىصحلا مهدسوتو ءايضلا مهءالطصاو «داهسلا مهمونو ىدادملا
 ام دقف عم ءاحرلا دوحوو «ءاخر مهدنع ةيلاعلا ديناسألا دوجو عم
 يف ءاضرلاب مهبولق «ةرماغ ةنّسلا ةذاذلب مهلوقعف «سؤب مهدنع هوبلط

 لهأو «مهروبح ملعلا سلاجمو «مهرورس ننسلا ملعت «ةرماع لاوحألا
 .«مهؤادعأ اهرسأب عدبلاو داحلإلا لهأو «مهئاوحإ ةبطاق ةنسلا

Eد د د  

 )١195( :ةححمْلا نايب يف ةجحلا )175/5(.

 )٠٠١( :ثيدحلا مولع ةفرعم )5(.



 عدبلا لهأ ةمالع [ ] ٠١

 نيذلا اما ةوجو ذونسكو ةوُجو ضي موي :ىلاعت هللا لاق [01]
 .4نوُرفكك منك امب باعا اوُقوُذَف ْمُكاَمْنِإ دخب مئرَفَكأ مُهُهوُجُو تدولسا

 لهأ هوجو دوست نيح» : لتتم سابع نب هللا دبع لاق [۲۰۲]

 .ةمايقلا موي :ينعي «ةقرفلاو [ةلالضلاو] ةعدبلا

 .(عدبلا لهأ هوجو دوست» : ديت رمع نب هللا دبع لاق ]٠١[

 عدبلا لهأ ةمالع» :-هللا همحر- يزارلا متاح وبأ لاق ]:٠١[

 .(رثألا لهأ يف ةعيقولا

 ايندلا يف سيل» :-هللا همحر- ناطقلا نانس نب دمحأ لاق ]۲٠١[

 ةوالح ا لحرلا عدتبا اذإف «ثيدحلا لهأ ضغبي وهو الإ عدتبم

 )٠١5(. :نارمع لآ (۲۰۱)

 )١١11/5 :روثنملا ردلا )٠٠(« :ةنحلا حاتفم «ريسفتلا (177/؟) :ريثك نبا ء(٤۷) :يئاكلاللا (۲۰۲)

 .هخيرات يف بيطخلاو «ةنابإلا يف رصن وبأو متاح يبأ نبا هجرخأ :يطويسلا لاق (١١؟-

 يف بيطخلا هنر :يطويسلا لاقو )١١7/7( :روشنملا ردلا )۸۹۸٦(« :يمليدلا )۲١۳(

 ْ .يمليدلاو كلام ةاور
 .(08) :ثيدحتلا دعاوق )٠١5( :ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع ؛(179/1) :يئاكلاللا (۲ )٤ ١

 )٠٤١(« :ثيدحلا باحصأ فرش )٠١7(« :فلسلا ةديقع )٤(« :ثيدحلا مولع ةفرعم )۲١١(

 .يكبسلل (1/7) :تاقبطلا «(؟5 )55/1١5 :ريسلا )٥۲۱/۲(« :ظافحلا ةركذت



 مك
Eaروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل غطا  

 .(هبلق نم ثيدحلا

 :ينعي- ءالؤه فلاح نم» :-فللا همحر - ديعس نب ةبيتق لاق [٦ . ١

 .(ع دتبم هنأ ملعاف -ثيدحلا لهأ

 تامالعو» :-هللا همحر- يوباصلا ليعامسإ نامثع وبأ لاق ]٠١7[

 مهتاداعم ةدش مهتامالعو مهتايآ رهظأو «ةرهاظ ةيداب اهلهأ ىلع عدبلا

 .«مهب مهفافختساو «مه مهراقتحاو كلك يبتلا رابخأ ةلمحل

 نم اًدحأ مويلا ملعأ ال» :-هللا همحر- يايتخسلا بويأ لاق ]٠١4[

 .«هباشتملاب الإ مصاخي ءاوهألا لهأ

 لهأل» :هللا همحرح حلاص نب دمحم نيميثعلا ةمالعلا لاق ]۲١۹[

 :اهنم «تامالع عدبلا

 ةيلوقلا عدبلا نم هنوثدحي امب ةنّسلاو مالسإلا ريغب نوفصتي مُهّنأ #

 .ةيدقعلاو ةيلعفلاو

 .مهل نيبت نإو قحلا ىلإ نوعجري الف مهئارآل نوبصعتي مهّنأ *

E:نيدلاو مالسإلا ةمئأ نوهركي مهنا ». 

 .(ه9) :يئاكلاللا )٠١(

 )١57(. :ثيدحلا باحصأ فرش )٠١١(« :ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع (۲۰۷)

 .(10۹ تيم ‹5۰1/۲) :ةنابإلا ل حز

 )١51(. :داقتعالا ةعمل حرش «ةيشاحلا (؟4) :داقتعالا ةعمل )٠١9(



 هيأر هب يوقيل ثيدحلا بلط نم» :-هللا همحر- عيكو لاق ]١١١[

 ا ام الإ نوبتكي ال ءاوهألا لهأ» :اًضيأ لاقو ]۱۱|

 اذإ امأر :-هللا همحر- ئباهبصألا ليعامسإ مساقلا وبأ لاق ]۲٠۲[

 اًعيش وأ «نيفلتخم نيقرفتم مهتيأر «عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلإ ترظن

 عدبي ءداقتعالا يف ةدحاو ةقيرط ىلع مهنم نينا دحج داكت ال ءاًبازحأو

 «ضغابتو عزانت يف اًدبأ مهارت...ريفكتلا ىلإ نوقتري لب ءاضعب مهضعب

 اًعيِمَج ْمُهُيَسْحَتإ» :مهئاملك قفتت اّمَلو مهرامعأ يضقنت «فالتحاو

 نم نيدلا اوذخأ عدبلا لهأو ..4وُلَقْعَي ال ٌمْوَق مُهلأِب كلذ ىش ْمُهبوُلُقَو
 .«فالتحالاو قارتفالا مهثروأف «ءارآلاو تالوقعملا

 نوفلتخم مه» :عدبلا لهأ فصي وهو -هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق ]١١[

 يف نوملكتي «باتكلا ةفلاخم ىلع نوقفتم «باتكلل نوفلافع باتكلا يف

 .(هباشتملا نم هب نوملكتي امب سانلا لاهج ىلع نوسبليو مالكلا نم هباشتملا

 لهأ نم مالسإلا لحم ملعت نأ تدرأ اذإ» :اًضيأ لاقو [؟4١]

 .(۳۳۷) :هلهأو مالكلا مذ (۲۱۰)

«(TTA قباسلا ردصملا: )5١1١( 

 )۲٠١( .7-075؟6/9) :ةجحَمْلا نايب يف ةجحلا

 )۲١١( :ةيعرشلا بادآلا )۲٠۹/۱(.

 )۲١٤( :قباسلا ردصملا )١/۲۳۷(.



۸۸ 
rûروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل هك تيت  

 يف مهجيجض الو «عماوجلا باوبأ يف مهماحز ىلإ رظنت الف ؛نامزلا

 .«ةعيرشلا ءادعأ مهتأطاوم ىلإ رظنا امّنِإو ءكيبلب فقوملا

 داع داع د ا



 الب يبندل ءامتنالاو بصعتلا ]1١[

 ثيدحلا باحصأو هباحصأل ةريغلاو

 ْمُكِبيحُي ينوب هللا نوبح ْمُكُك نإ لقط : ل هللا لاق [؟١]

 .©ميحَر روع ُّللاَو مكي ْمُكَل رفعي هللا
 هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكذحأ نمؤي ال» : لاق [۲۱٦]

 .(نيعمجأ سانلاو هدلوو

 «سابع نبا دنع انأ انيب» :-هللا همحر- راسي نب ناميلس لاق [۲۱۷]

 ابأ اي :لاقف «ةفرايصلا نم لحر لحدف «يردخلا ديعس وبأ انيلع لحد

 لاقف ؟ةدايز قرولاب قرولاو «نزوب اًئزو بهذلا فرص ىرت ام سابع

 سيل :ديعس وبأ لاقف ءاّدي اًذي ناك اذإ «سأب كلذب سيل :سابع نبا

 اذهب ملعأ نحن :سابع نبا لاقف .ِلكَي هللا لوسر اذه نع یھت ؛كلذك

 .(۳۱) :نارمع لآ )51١(

 .(1۷) :ملسمو ؛(16) :يراخبلا (117)
 .(757١/؟) :هلهأو مالكلا مذ ءارصتخم )١5/4/1( :ةنابإلا «(4 4) :ةلاسرلا (۲۱۷)

 دیعس ا حا نأ دعب لوقلا اذه نع يتاح سابع نبا عوحر تبث دقل :هيبنت

 دشأ هنع يهني ناكف «هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ» : لطنلح سابع نبا لاقف هَ يردخلا

 . )۳۸۲/٤( : حتفلا عحار «يهنلا



 روثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل [مهدصصعس

 الج هللا لوسر نع كثدحأ :ديعس وبأ لاقف .انل ابرلا ناك امّنِإ ؛كنم
 .«اًدبأ تيب فقس كايإو ينعمجي ال !؟كسفن نع يثدحتو

 يبصعتم تيل ايف !؟عابتالا اذهو بصعتلا اذه ام !!ربكأ هللا /ج

 نكيلو «عيمجلل ةهجوم ةوعدلاو .اذه نوهقفي -مويلا لاجرلل- اننامز

 ًالأو ,-تاعامجلا- نامزلا اذه قرف هيلع ام كرتو يب يشل انبصعت
 -مويلا- تا ا ا ملا لومي باعا ا عنز

 .ناعتسملا هللاف .اهتامحو تسلل هنم رثكأ اهتداقل ءالولاو

 ىلعو «ةلاسرلا وللا نم» :-هللا هحر- يرهزلا لاق ]۲٠۸[
 .«ميلستلا انيلعو «غالبلا ةا هللا لرش

 اًئيدح ايب يبلا نع تيور اذإ» :-هللا همحر- يعفاشلا لاق ]۲٠۹[
 .«بهذ دق يلقع نأ مكدهشأ انأف هب ذآ ملف اًحيحص

 رمع نبا لحر لأس» :-هللا هحر- يبرع نب ريبزلا لاق ]۲۲١[
 .هلبقيو هملتسي لكك هللا لوسر تيأر :لاقف «رجحلا مالتسا نع دمت
 تيأرأ لعحا :لاق ؟تبلغ نإ تيأرأ ءتمحُر نإ تيأرأ :تلق :لاق

 .(هلبقيو هملتسي هلي هللا لوسر تيأر «نَمَيِلاِب

 .(؟7/98/5) :يراحبلا (۲۱۸)

 هيقفلا «(۳۲) :ثيدحلا باحصأ ةديقع )١٠١5/9(« :ةيلحلا «(۹۳) :يعفاشلا بادآ (۲۱۹)

 .(175) :ولعلا رصتخم )۳۸۷/١١(« :قشمد خيرات ؛(١/١5١) :هقفتملاو

 )۲۲١( :يذمرتلا يل ه87) :يراخبلا )851(.



 انأ تنكر :-هللا همحر ح يذمرتلا ليعامسإ نب دمحم لاق [١؟١]

 لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ نيدلا مامإ دنع يذمرتلا نسحلا نب دمحأو

 ةكمب.ةلْيتُق يبأ نبال اوركذ «هللا دبع ابأ اي :نسحلا نب دمحأ هل لاقف

 ضفني وهو هللا دبع وبأ دمحأ ماقف يوس موق :لاقف «ثيدحلا باحصأ

 .«تيبلا لحدو «!قيدنز !قيدنز !قيدنز :لاقف «هبوث

 ريرضلا ةيواعم وبأ ناك» :-هللا همحر- دمحم نب ورمع لاق [۲۲۲]

 :هكللظ ةريره يبأ ثيدحب هثدحف ءديشرلا نوراه ثدحي -مزاخ نب دمحم-

 ىسومو مدآ نيبو اذه فيك : رفعح نب يلع لاقف «ىسومو مدآ جتحا»
 هضراعتو يي لوسرلا نع كثدحي :لاقو نوراه بثوف :لاق ؟ امهنيب ام

 .(هنع تكس يح لوقي لاز امف ؟فيكب

 ءرملل يغبني اذكه» :-هللا همحر- يوباصلا نامثع وبأ لاق [17]

 نم ىلع راكنإلا دشأ ركنيو «قيدصتلاو اب هللا لوسر رابحأ مظعي نأ
 عم -هللا همحر- ديشرلا نوراه هكلس يذلا قيرطلا اذه ريغ اهيف كلسي

 راكنإلا قيرط ىلع "فيك" ب هعمس يذلا حيحصلا ربخلا ىلع ضرتعا نم

 مالكلا مذ )١٦٤(« :ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع )٤(« :ثيدحلا مولع ةفرعم (۲۲۱)

 ۲۸٠١(. 372/19 :ةلبانحلا تاقبط )١47(« ثيدحلا باحصأ فرش )۷٤/۲(« :هلهأو

 نب يلع سبح ديشرلا نوراه نأ اهيفو ءلوطأ ةصقب (181/7) :خيراتلاو ةفرعملا (۲۲۲)
 خيرات )١١١-١١۷(« :ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع «رذتعاو بات ىّتح رفعح

 .(۲۸۸/۹) :ريسلا «(۲ ٤۳/٥ ) :دادغب

 )١١۷(. :فلسلا ةديقع (۲۲۲)



 : EA روثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل هطعصصعسدحمم 1

 نم دري ام عيمج ىقلتي نأ بجي امك لوبقلاب هقلتي ملو هنع داعتبالاو هل

 ي لوسرلا

 داع داع داع دإ د



 ةفرعمو مهنم دحأ وأ مهضغبو ةباحصلا بس نم ريذحتلا []۱۷]

 مهصقتني نم ةبقاعمو مهيواسم ركذ نع فكلاو مهردق

 راصلألاو َنيِرجاَهُمْلا نم نوال نوقباسلاوإ# :ىلاعت هللا لاق [؟؟5]

 يرجت تانج ْمُهَل َعأو هلع اوُضَرَو ْمُهنَع هللا يضر ناّسخاي ْمُهوُعَلا َنيذلاو
 .4ميظعلا رولا كلذ اَدَبَأ اهيف َنيدلاخ ُراَهنألا اه

 نوُداَوُي رخآلا ٍمْوَيْلاَوهّللاب َنوُمْوُي اًمَْق دجت الإ : 4 لاق ]۲۲٠[

 مُهكريشع وأ مُهئارخإ أ مهدات وأ مهاب اوُناَك ؤو ُهلوُسَرَو هللا اح نم
 نم ير تاج ل اذم حور مهي فانا موف ىف بنک أ
 الأ هللا بزح كلوا ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع هللا يضر اًهيف نيدلاخ ُراَهنألا اًهتحَت

 .«دولفمْا مه هللا بزح نإ
 تاَحلاّصلا اوُِمَعَو اوَُمآ نيذلا نإ :-هركذ لج- لاق [1؟7]

 .4هبر يشخ نمل كلذ ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع هللا يضر اًدَبَأ اًهيف َنيِدلاَخ ُراَهْنَألا ا را

 )۲۲٤( :ةبوتلا )٠٠٠١(.

 )۲۲٠( :ةلداجُملا )۲۲(.

 )۲۲١( :ةنيبلا )۷- ۸(.



 روثأملا لوقلا نم روثنم لا ردلا رل هدد دعصحصحمصصصم 7

 ام ْمُهَل تقَبَس نيذلا نإ :-هركذ لج- لاق [۲۲۷]

 ا ل كاوا

 .(نودلاخ

 ٍلبَق نم قفل ْنَم مكنم يوتن الإ» :-لئاق نم لح- لاق [۲۲۸]

 َدَعَو ًالُكَو اوُنئاَقَو دْعَب نم وقل نزلا نب عرقا ْمْظْعَأ كنلوأ لاك حقل

 يذلاوف «يباحصأ اوبست ال «يباحصأ اوبست الو لكي لاق [؟79]

 الو ميهدحأ دم كردأ ام ءّبهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن

 .(هفيصن

 ىتأ موجنلا تبهذ اذإف ءامسلل ةنمأ موجنلا» :ِيلك لاق [؟.]

 «نودعوي ام يباحصأ ىتأ تبهذ اذإف ,يباحصأل ةنمأ انأو دعوت ام ءامسلا

 .«نودعوي ام يتمأ ىتأ يباحصأ بهذ اذإف «يتمأل ةنمأ يباحصأو

 .«اوكسمأف يباحصأ ركذ اذإ» : لاق ]۲۳١[

  057:ءايبنألا ١5-11 0(.

 )۲۲۸( :ديدحلا )٠١(.

 . (0-551) :ملسم )۳٤۷۰(« :يراخبلا (۲۲۹)

 نايبلا 59171(6) ملسم «(۱۹۰/۱) ديمح نب دبع دنسم )۳۹۹/٤(« دمحأ (۲۳۰)

 )١۱/۲(. فيرعتلاو

 .هدهاوشب ينابلألا هنسح دقو (54) :ةحيحصلا ؛رظنا )۲۳١(



 .(هللا ةنعل هيلعف يباحصأ بس نمو كك لاق [؟51]

 ةنيبلا ةحضاولا ةجحلا نمور :-هللا هجر- دمحأ مامإلا لاق [؟6]

 نع فكلاو «نيعمجأ مهلك ةي هللا لوسر باحصأ نساحم ركذ ةفورعملا

 لوسر باحصأ بس نمف «مهنيب رجش يذلا فالخلاو مهئواسم ركذ
 باع وأ مهبيعب ضرع وأ مهيلع نعط وأ هصقنت وأ مهنم اًدحأ وأ ةي هللا

 الو افرص هنم هللا لبقي ال فلاخم ثيبخ يضفار عدتبم وهف مهنم اًدحأ
 ذحألاو «ةليسو مهب ءادتقالاو «ةبرق مهل ءاعدلاو «ةنّس مهّبح لب ادع

 نأ دحأل زوجي ال «سانلا ريخ مه هللا لوسر باحصأو «ةليضف مهراثآب

 .«صقن الو بيعب مهنم دحأ ىلع نعطي الو «مهئواسم نم اًئيش ركذي

 هللا لوسر باحصأ بحنو» :-هللا همحرح يواحطلا لاق [174]

 نم ضغبنو «مهنم دحأ نم أربتن الو «مهنم دحأ بح يف طرفن الو كي

 نيد مهبحو «ريخب الإ مهركذن الو .مهركذي ريخلا ريغبو «مهضغبي
 .«نايغطو قافنو رفك مهضغبو «ناسحإو نامُيِإ

 مويو لمحا موي لاتق نع زيزعلا دبع نب رمع لئس» ]۲٠٠[
 ينابلألا هنسحو (5840) :ةحيحصلا رظنا ءمصاع يبأ نبا )٠٠١1( :ةنسلا (۲۳۲)

 .هدهاوشب

 .دمحأ ؛(۷۸) ةنسلا (۲۳۳)

 .(451/) :ةيواحطلا ةديقعلا (585)

 )١5( :ةححُمْلا نايب يف ةجحلا )۲/٠۲٠(.
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 يدي اهيف سمغأ مل ءامد :لاق ؟كيأرب اهيف تلق ول :ليقو «نيفص

 .«!؟يناسل اهيف سمغأ

 باحصأ يلوت ةنّسلا نمو» :-هللا همحر- ةمادق نبا لاق ]۲۳١[

 هه رافغتسالاو مهيلع محرتلاو مهنساحم ركذو «مهتبحمو هب هللا لوسر

 ةفرعمو مهلضف داقتعاو «مهنيب رجش امو «مهئواسم ركذ نع فكلاو
 .(مهتقباس

 ةنسلا لهأ لوصأ نمو» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [۲۳۷]

 نوءربتيو دك هللا لوسر باحصأل مهتنسلأو مهبولق ةمالس ةعامجلاو

 امع نوكسميو ؛مهئوبسيو ةباحصلا نوضغبي نيذلا ضفاورلا ةقيرط نم

 ام اهنم مهيواسم يف ةيورملا راثآلا هذه نإ :نولوقيو «ةباحصلا نوب رجش
 نم مهو ههجو نع ريغو صقنو هيف ديز دق ام اهنمو بذك وه

 مهَّنأ نح «ردص نإ مهنم ردصي ام ةرفغم بحوي ام لئاضفلاو قباوسلا

 دحأ نع ردص دق ناك اذإ مث مهدعب رفغي ال ام تائيسلا نم مه رفغي

 لضفب هل رفغ وأ هوحمت تانسحب ىتأ وأ ؛هنم بات دق نوكيف بنذ مهنم

 يلتبا وأ «هتعافشب سانلا قحأ مه يذلا لب دمحم ةعافشب وأ هتقباس

 فيكف ةققحُمْلا بونذلا يف اذه ناك اذإف .هنع هب رف اينذلا يف ءالبب

 اوطخأ نإو «نارحأ 927 نإ «نيدهتج اهيف اوناك يتلا رومألا

 .(89) :داقتعالا ةعمل )۲۳١(

 .راصتخاب )٠١۲/۳-٠٠١١( :ىواتفلا «(۲۸ - )١5 :ةيطساولا ةديقعلا (۲۳۷)



 .(روفغم أطخلاو رحأ مهلف

 حدم يأ- بابلا اذه يف ملكت نمف» :اًضيأ لاقو [۲۳۸]

 اًبجوتسم ناك «ملعي ام فالخب وأ لهجي -مهيف حدق وأ ةباحصلا

 اق هب ضراعيل وأ «هللا هجول ال ىوحلا دصقل قحب ملكت ولو «ديعولل
 .باقعلاو مذلل اًبجوتسم اًضيأ ناكل رخآ

 اضرو «موقلا ىلع ءانثلا نم «ةنسلاو نآرقلا هيلع لد ام ملع نمو
 تجرخأ يتلا ةمألا هذه ريخ مهّنأو «ةنجلا مهقاقحتساو مهنع هللا

 ملعي ال ام اهنم «ةهبتشم رومأب مولعملا نقيتملا اذه ضراعي مل «سانلل

 ام اهنمو «عقو فيك ملعي ال ام اهنمو «هبذک نيبتي ام اهنمو «هتحص

 نم محل نأ ملعي ام اهنمو «هنم مهتبوت ملعي ام اهنمو «هيف موقلا رذع ملعي
 ا

 قحلا لهأ نم ناكو «هلوق ماقتسا «ةنسلا لهأ ليبس كلس نمف
 لاحك «ضقانتو ضقنو لهج يف لصح الإو «لادتعالاو ةماقتسالاو

 .«لالضلا ةضفارلا ءالؤه

 اًدحأ صقتني لحرلا تيأر اذإ» :-هللا همحر- ةعرز وبأ لاق [۲۳۹]

 اوحرجي نأ نوديري امّلإو «قيدنز هنأ ملعاف يب هللا لوسر باحصأ نم
 .(ةقدانز مهو «ىلْوُأ مهب حرجلاو «ةنسلاو باتكلا اولطبيل ءاندوهش

 .(90- 85) :لومأملا ملعلا ىلإ لوصولا قيرط (۲۳۸)

 .(337/15) :لامكلا بيذهت «(۳۲/۳۸) :قشمد خيرات (91) :ةيافكلا (۲۳۹)



Eaروثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل ععع  

 نم :يبأل تلق» :-هللا هجر لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق ]١0[

 لحجر نع :يبأ تلأسو «رمعو ركب ابأ بسيو متشي يذلا :لاق ؟يضفارلا
 .«مالسإلا ىلع هارأ ام :لاق ؟ي هللا لوسر باحصأ نم الحر متشي

 ةنسلا لهأ نم نمؤملا ةفص» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق ]۲١١[

 ... الك هيبن ةبحصل هللا مهراتحا نيذلا فلسلا قح فرع نم ... ةعامجلاو

 مهلئاضفب ثّدحو مهريبكو مهريغص دمحم باحصأ عيمج ىلع محرتو
 .«قافآلا يف ءاملعلا هيلع عمتحا ام اذه ... مهنيب رجش اًمع كسمأو

 باحصأ ىريو» :-هللا هحر- يوباصلا نامثع وبأ لاق ]۲١١[

 ةنسلألا ريهطتو يلب هللا لوسر باحصأ نيب رجش امع فكلا ثيدحلا

 مهعيمج ىلع محرتلا نوريو «مهيف اًصقنو مهل ابيع نمضتي ام ركذ نع
 .«مهتفاكل ةالاوملاو

 نأ ىلع مالسإلا لهأ قفتا» :-هللا هجر- رجح نبا لاق [؟ 5؟]

 .«ةعدتبملا نم ذوذش الإ كلذ يف فلاخي ملو «لودع ةباحصلا عيمج

 تلأس :لاق ءاّنَهُم انثدح» : -هللا همحر- يلع نب دمحم لاق [؟ 44]

 .يزوجلا نبا )٠٠١( :دمحأ بقانم )١110(

 )١55(. :قباسلا ردصملا (141)

 )۲٤۲( :فلسلا ةديقع )١414(.

 :ةباصإلا (؟ ؛5) )1/١١(.

 .لالخلا ؛(۷٠۸) ةنسلا )۲٤٤(



 ؟وه فيكف :تلقف «ينوك :لاقف ؟يسبعلا ىسوم نب هللا ديبع نع دمحأ

 نأ ينبجعي ال :لاق ؟ هللا دبع ابأ اي وه فيك :تلق هللا ءاش امك :لاق

 باحصأل صقنت اهيف ثيداحأب ثدحي :لاق ؟مل :تلق «هنع ثدحأ

 ١ . لک هللا لوسر

 -هللا همحر- هللا دبع ابأ تعمس :-هللا همحر- لبتح لاق ]۲٠٠[

 :اهنم انبتكف ةبعش نع هبتك رفعج نب دمحم ردنغ انيلإ جرخأ» :لوقي

 : ينعي - ثيداحألا كلت اهيف ناكو «يمرخملا ملاس نب فلخو انأ تنك

 فلخ امأو ءاهبتكأ ملف انأ امأف بي يبّلا باحصأ ركذ اهيف يت

 ديناسألا بتكأ تنك :-هللا دبع وبأ زا ءاهلك هحولا ىلع اهبتكف

 لاق ءةبعش ىور ام فرعأل :لاق ؟ مل :هللا دبع يبأل تلق «مالكلا عدأو

 باحصأ ركذ اهيف يتلا ثيداحألا هذه بتكي نأ بحأ ال :هللا دبع وبأ

 ءاهيف رظنت ال :لاق ؟اهبتكأ :تلق «ننس الو مارح الو لالح ال ی يبا

 .(مكعفني امو هقفلاو ننسلاب مكيلع ؛ملعلا نم كلت يف ءيش يأو

 عيطم يبأ نب مالس ناك» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [؟ :]

 ثيداحأ قرحأف يب يبلا باحصأ ركذ هيف يذلا «ةناوع يبأ باتك ذحأ

 .«كلت شمعألا

 )٤٥ ۲( ءالا 7) :قباسلا ردصملا ۸١١(.

 :ةنسلا (؟55) )۸۱۸«  )8١١.لالخلا



 ت
 نبا- هللا دبع ابأ تعمس» :-هللا همحر- دايز نب لضفلا لاق ]۲١۷[

 باحصأ يف ركني ام ةعمتج ثيداحأ هيف اًباتك لجر هيلإ عفدو -لبنح

 .ءوس لحجر الإ هذه عمجي ام :لاق مث هيف رظنف «هوحنو ب هللا لوسر
 ةناوع يبأ ىلإ ءاج هنأ عيطم يبأ نب مالس ينغلب :لوقي هللا دبع ابأ تعمسو

 يبأ ىلإ هعفدف ءشمعألا هاور امم ايالب هيف هدنع ناك اًباتك هنم راعتساف

 :هللا دبع يبأل لحر لاقف .هقرحأف هب مالس بهذف -شمعألا :ينعي- ةناوع

 لب ؟هرضي هللا دبع وبأ :لاقف ؟-هللا ءاش نإ- اًئيش كاذ هرضي الأ وجرأ

 .(-هللا ءاش نإ- هيلع رجؤي

 انءاج» :-هللا همحر- غئاصلا دمحأ نب دمحم ثراحلا وبأ لاق ]۲١۸[

 اذكه] هللا دبع يبأ ىلإ اهب انهجوف ةقرلا نم مهّنَأ اوركذ مهعمو ددع

 ةتاجضأ زان لش ملكتي الأ هل حابب هنأ معز نميف لوقت ام [ةرابعلا

 ءالؤه نوبناجي 57 ءوس مالك اذه :هللا دبع وبأ لاقف ا هللا لوسر

 .«سانلل مهرمأ نيبيو نوسلاجي الو موقلا

 نساحم اوركذا» :-هللا همحر- بشوح نب ماوعلا لاق ]۲٤۹[
 مهيواسم اوركذت الو «سانلا بولق مهيلع فلتأت لا دمحم باحصأ

 .(مهيلع سانلا اوشرحتف

 )۲٤۷( :قباسلا ردصملا )۸۲۲(.

 )۸۲١(. :قباسلا ردصملا (518)

 .(۸۲۹) :قباسلا ردصملا )۲٤۹(



 اوثروُت :ىّنعَملاو ءاودشح :موقلا شرتحاو «ةنوشنلا :شرحلا /ج

 .ءاضغبلاو ةوادعلا

 كلذ ةباحصلا بس نأ ملعأو» :-هللا همحر- يوونلا لاق ]۲٠١[

 .«هريغو مهنم نتفلا سبال نم ءاوس تامرحُمْلا شحاوف نم مارح

 هبيدأت ناطلسلا ىلع بحي هنإ» :-هللا همر دمحأ مامإلا لاق ]۰۱[

 .(هبيتتسيو هبقاعي لب «هنع وفعي نأ هل سيلو هتبوقعو ةباحصلا بس نم

 باحصأ متش نم» :-هللا همحر- هيوهار نب قاحسإ لاق [؟5؟]

 .«انباحصأ نم ريثك لوق اذهو «سبحيو بقاعي هل هللا لوسر

 :نيعي- داسفلا اذه لصأو» :-هللا همحر- يبطاشلا لاق [5١؟]

 «حلاصلا فلسلا نعل نم لوأ مهف «جراوخلا لبق نم -فلسلا بس

 ةوادعلا ثروي هلك اذه لثمو «-ةباحصلا نع هللا يضر- ةباحصلا رفكو

 .(ءاضغبلاو

 دنع اًسولج انك :-هللا همحر- عيفر نب رمع نب صفح لاق ]١54[

 ناذاب لآ نم لحرب اذإف «-هللا همحر- جيرح نب كلملا دبع ديلولا يبأ

 )۹۳/۱١(. :ملسم حرش )١60(

 .دمحأ ؛(۷۸) ةنسلا )١51(

 )٠١۸/١(. :"ةباحصلا فقاوم قيقحت" :باتك نع (۳۳) :ةباحصلا بس مكح )۲٠۲(

 .)9۸۱( :ماصتعالا (5517)

 .(۱۳۹۳) :ةكم رابخأ (؟514)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل عد

 .؟-سانلا نيب- يضفارلا نم «ديلولا ابأ اي» :هل لاقف هاتأ ؛نالف هل لاقي

 .(ههركو ةا دمحم باحصأ نم اًدحأ ضفري نم :لاق

 نم» :-هللا همحر- داور يبأ نب زيزعلا دبع ديجما دبع ابأ لئس ]°[

 هل ناك وأ هي يِنلا باحصأ نم اًدحأ هرك نم يضفارلا :لاق ؟يضفارلا

 .(ءوس بيع ىلع

 لي دمحم باحصأ ركذ اذإ» :-هللا همحر- ةبالق وبأ لاق ]١57[

 .(كسمأف

 دع داع دا د لم دق داع دو

 )١65( :بيذهتلا «قباسلا ردصملا )١/۳٠٠۲(.

 :يئاكلاللا «(۳۹۷) :ةنابإلا (؟57) )٤٩ 5 ٤ ۱۲۷(.



 ثيدحلا لهأ ةنسلا لهأ ةلزنمولع [18]

 رمسهربيغ ىلع مهلضف نايبو

 معلا اوو َنيِذْلاَو مُكنم اوُيَمآ َنيِذَلا هللا مقری :ىلاعت لاق ]۲٥۷[

 .«زيبخ َنوُلَمْعت امب ُهّللاَو تاَجَرَد

 ] ]۲١۸ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ» لي لاق ...«.

 ثيدحلا باحصأ مظع نم» :-هللا همحرح دمج مامإلا لاق ]۹[

 . ل هللا لوسر نيع نم طقس مهرقح نمو فی هلل لوسر نيع يف مظعت

 نب دمحأ لكس» :-هللا همر زازبلا نوراه نب ىسوم لاق []۲۹۰]
 ةعاس تكسف :لاق ؟ءالدبلا بلطن نيأ هللا دبع ابأ اي :هل ليقف لبنح

 .«يردأ الف ثيدحلا باحصأ نكي مل نإ :لاق مث بيجي ال هنأ اننظ ىَّتح

 .نيلاصلا نم موق .لادبأ عمحلاو ؛ليدب ؛هدرفم :ءالدبلا /ج

 دمحأ تعمسو :-هللا همحر يديبزلا دمحأ نب لضفلا لاق ]۲۱|

  (oV):ةلداجملا )۱(.

 .نسح وهو (8) :نابح نبا «(۲۹۸۲) :يذمرتلا )۲۹٤۱(« :دواد وبأ )۲١۸(
 .يزوجلا نبا )18٠0( :دمحأ بقانم (569)

 )١/ :ةيعرشلا بادآلا )18١(. :دمحأ بقانم «(85) :ثيدحلا باحصأ فرش (510)

 .[ ٠٠۲ ] مقر آلا رثألا هل دهشيو «؛١

 .يزوجلا نبا )١18١( :دمحأ بقانم (571)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 ىموأف -رباحلا مهيديأبو ثيدحلا باحصأ لبقأ دقو- :لوقي لبنح نبا

 .«مالسإلا جرس هذه :لاقو مهيلإ

 همحر- غئاصلا يدهم نب ديلولا نب سابعلا نب دمحم ركب وبأ لاق [177]
 نكي ْمَل اذإ» :لاقف -لحر هلأسو- يزارلا دمحم نب حلاص انثدح :-هللا

 1 .«لادبألا نم يردأ الف لادبألا مه ثيدحلا باحصأ

 لهأ نم ةنسلا لهأ روبق» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق ]١[

 ةنسلا لهأ قاّسف .ةرفح داهزلا نم عدبلا لهأ روبقو «ةضور رئابكلا

 .«هللا ءادعأ عدبلا لهأ داهزو هللا ءايلوأ

 تاختا قاسقا شا همحر- ةبيش يأ نب نامثع لاق ]۲٠٤[

 .(مهريغ داع نم ريح ثيدحلا

 نم ًالجر تيأر اذإ» :-هللا همحر- يعفاشلا مامإلا لاق ]۲٠٠[

 .(اًيح ا يبلا تيأر نأكف «ثيدحلا باحصأ

 نم ريخ يدنع موق سيل» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق [؟ةح]

 .«ثيدحلا الإ نوفرعي سيل «ثيدحلا لهأ

 .(48) :ثيدحلا باحصأ فرش (۲۹۲)

 .(5917/1) :دمحألا جهنملا )١84/١( :ةلبانحلا تاقبط )١17(

 .(45) :ثيدحلا باحصأ فرش ؛(95) :مالكلا مذ (754)

 )١۹/۱۰-٠٠١(. :ريسلا «(۱۱/۱) :ىواتفلا عومجم «(۸) :ثيدحلا باحصأ فرش (؟15١)

 .(90) :ثيدحلا باحصأ فرش (557)



 .(ملعلا يف ملكت نم لضفأ ثيدحلا لهأ» :اًضيأ لاقو Y] الإ

 لهأ نم لحرلا توم ربحا ينإ» :-هللا همحرح بويأ لاق ]١5[

 .«يئاضعأ ضعب دقفأ نأكو ةنسلا

 نم الحر تيأر اذإ» :-هللا همحرح ضايع نب ليضفلا لاق [۲۹۹]

 .(كَي هللا لوسر باحصأ نم الحر تيأر امّنأكف ةنسلا لهأ

 يدر لحرلا تيأر اذإ» :-هللا همحر- يراهبربلا نسحلا لاق ]۲۷١[
 لهأ نم وهو اًئاظ ءيصاعم بحاص اًرحاف اًقساف «بهذملاو قيرطلا

 .(هتيصعم كرضت سيل هنإف «هعم سلحاو هبحصاف ةنسلا

 ةنتفلاو رشلا هسفن ىلع َنمأو «ةوعدلا ةينب ةطلاخملا تناك اذإ /ج

 هيلع لمحي يذلا اذهف «عباتيو ىضري الو اًيهان اًرمآ ناكو «نيدلا يف

 .-هللا هحر- يراهئربلا مامإلا مالك

 نوكي نأ وجرأل ينإ» :-هللا همحر- شايع نب ركب وبأ لاق [۲۷۱]

 نأ ءاش ولف نبيع بتك دقو يبابب مهدحأ ميقي «سانلا ريخ ثيدحلا باحصأ

 .«(نوبذكي ال مهن الإ ءلعف هثيدح عيمج ركب وبأ ينثدح لوقيو عحری

 )٤۳۷/١۷(. :لامكلا بيذهت «قباسلا ردصملا )۲٠٦۷(

 .(۹/۳) :ةيلحلا «(۲۹) :يئاكلاللا (۲۹۸)

 .يراهئربلا ؛(70١) ةنسلا (۲۹۹)

 .(ةالال/) :ةيعرشلا بادآلا )١١١(« :قباسلا ردصملا )۲۷٠١(

 .(۸۷) :ثيدحلا باحصأ فرش :() :ثيدحلا مولع ةفرعم (۲۷۱)



 روثأملا لوقلا نمروثنم اردلا مل عدس

 ملعت يف ةاجنلاو ةعفرلا [15]

 ثيدحلا بلطو ةنسلا

 .)... يتسبب مكيلع) :الک لاق [۲۷۲]

 انئاملع نم ىضم نم ناكر :-هللا همحر- يرهزلا لاق [۲۷۲]

 .«ةاجنلا ةنسلاب ماصتعالا :نولوقي

 نم «حون ةنيفس ةنّسلا» :-هللا همحر- سنأ نب كلام لاق ]۲۷١[

 .(قرغ اهنع فلخت نمو احن اهبكر

 نم)» :هللا دبع يبأل تلق» :-هللا همحر- يذورملا ركب وبأ لاق [؟70]

 تام نم «تكسا :يل لاف .ريخ ىلع تام ةنسلاو مالسإلا ىلع تام

 .(هلك ريخلا ىلع تام ةنسلاو مالسإلا ىلع

 ؟ثيدحلا كبجعيأ !يلذه اي» :لجرل -هللا همحر- يرهزلا لاق [177]
 .[ ۳۲۷ ] :مقرب تأيس (۲۷۲)

 ۳٤٩/۰(« ىكفم) :ةيلحلا «(۱۳۷ ء۹١۱۳ نهر :يئاكلاللا (35) :يمرادلا (۲۷۳)
 ۳٤۳/۱۸(. ا هج :ریسلا )٥۷/٤(( :یواتفلا عومجب ("5 ؟/هه) :قشمد خيرات

 «(هال/5) :ىواتفلا عومجم )٩/۱٤(« :قشمد خيرات «(۳۳۹/۷) :دادغب خيرات )۲۷٤(

 )۷١(. :ةنجلا حاتفم

 .يزوجلا نبا )۱۸١( :بقانملا )۲۷١(
 :هعماج يف ربلا دبع نبا «(77) :يزمرهمارلا ءاطع قيقحت (75) )٤١(« :ةبيتق نبا (؟17)

 )١141(. :هفرش يف بيطخلا )۳٠١/۲(« :ميعن وبأ «ققحُمْلا ريغ (۳۲۸)



 الإ هضغبي الو لاحرلا نم لوحفلا الإ بجعي ال هنإ امأ :لاق .معن :لاق

 .(مهئانإ

 لاجرلا نم ثيدحلا بحي ال» :ةرم -هللا همحر- اًضيأ لاقو [۲۷۷]

 .«اهثانإ الإ ههركي الو اهئاركذ الإ

 يدنع فوحأ ءيش ام» :-هللا همحرح يروثلا نايفس لاق [۲۷۸]

 ام دارأ نمل -ثيدحلا بلط :ينعي- هنم لضفأ ءيش امو «ثيدحلا نم

 1 5-0 هللا دنع

 ء يشب هللا دبع ام) :-هللا هه ر- حارجلا نب عيكو لاق [۷٠]

 .«ثيدحلا نم لضفأ

 هجو ىلع ملعأ الر :-هللا هجرس يفاحلا ثراحلا نب رشب لاق [۲۸۰]

 هتين تنسحو «هللا ىقتا نل ثيدحلاو ملعلا بلط نم لضفأ المع ضرألا

 .(هيف

 نم لضفأ ةالصلا نأ ملعأ ولو :-هللا همحر- عيكو لاق ]۲۸١[

 .(5814) :مالكلا مذ )۱٤۲(« :ثيدحلا باحصأ فرش ,(555/7) :ةيلحلا (۲۷۷)

 ؛هنم ةيناثلا ةلمحلاو )٠١١(« :ثيدحلا باحصأ فرش )٠٠(« :لصافلا ثدحُمْلا (۲۷۸)

 (TY) :يمرادلا دنع هوحن

 .(1557) :ثيدحلا باحصأ فرش (۲۷۹)

 )۲۸٠١( :قشمد خيرات «(۹۳) :قباسلا ردصملا )١١/185(.

 )۲۸۱( :ثيدحلا باحصأ فرش )١510(.



 روثأملا لوقلا نم روثنملا ردلا مل هه

 .(تثدح ام ثيدحلا

 .ةضيرفلا ال عوطتلا ةالص دارأ امّنِإ اذهو /ج

 ىكتشا اذإ يدامرلا ناك» :-هللا هجرس دلخم نب دمحم لاق [۲۸۲]

 ىلع اوءرقا » :لاق هدنع اورضح اذإف «ثيدحلا باحصأ اوتاه :لاق اًئيش

 .(ثيدحلا

 ةرثكب سيل ملعلا نأ ملعاو» :-هللا همحر- يراهتربلا لاق [18]
 ليلق ناك نإو ةنسلاو باتكلا عبتا نم ملاعلا نكلو «بتكلاو ةياورلا

 ناك نإو ةعدب بحاص وهف ةنسلاو باكل قلاع نمو «بتكلاو ملعلا

 .«بتكلاو ةياورلا ريثك

 :لاق ؛يدج نئئثدح :جلثلا يبأ نب دمحأ نب دمحم لاق ]^>[

 لجرلا :كيلإ بحأ امهيأ !!هللا دبع ابأ اي :تلق «لبنح نبا دمحأ تلأس»

 نيأ نمف :تلق «ثيدحلا بتكي :لاق ؟يلصيو موصي وأ ثيدحلا بتكي

 نإ :لئاق لوقي الكل :لاق ؟ةالصلاو موصلا ىلع ثيدحلا ةباتك تلضف

 .«مهعبتأف ءيش ىلع اًموق تيأر

 نامزلا اذه يف ثيدحلا بلط» :-هللا همحرح بیطخلا لاق ]١8٠5![

 )۲۷/١(. :قشمد خيرات «(۱۷۳) :ثيدحلا باحصأ فرش «ينطقرادلا (۲ 5/5):للعلا (۲۸۲)

 .يراهئربلا (81) :ةنسلا (18)

 )۲۸٤( :ثيدحلا باحصأ فرش )١09/1(.

 .قباسلا ردصملا (؟85)



 روهظو ءاهلومحو ننسلا سورد لجأل عوطتلا عاونأ رئاس نم لضفأ
 .(اهلهأ ءالعتساو عدبلا

 .-هللا همحر- يدادغبلا بيطخلا نمز نم هيلإ جوحأ مويلا نحنو /ج

 داع دع ا 2



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ع

 هتلزنم ولعو دانسإلا بلطو تبثتلا ]۲١[
 ةمألا هذهل هب هللا صاصتخاو

 اَبتب قساف ْمُكَءاَج نإ اوُنَمآ َنيذْلا اهيا :ىلاعت هللا لاق [587]

 .«نيمدا ْمُكْلَعَف ام ىَلَع اوُحِبْصَتَف ةّلاَهَجب اًمْوق اوُبيصُت نأ او

 .«مّلع نم ةراثأ وأ :ىلاعت هللا لاق [۲۸۷]

 دانسإ» :[ةقباسلا ةيآلا يف] -هللا همحر- قارولا رطم لاق [۲۸۸]
 .«ثيدحلا

 صح هللا نأ يغلب» :-هللا همحر- دمحأ نب دمحم ركب وبأ لاق [۲۸۹]

 .«بارعإلاو باسنألاو دانسإلا :اهلُبق نم اهطْعُي ت ىايشأ ةثالثب ةمألا هذه

 :نيعم نب ىيحيل تلق» :-هللا همحر- ةبيش نب بوقعي لاق []۲۹۰]

 نيريس نبا ناك امك «لاحرلا يقتني ناك نيعباتلا نم اًدحأ فرعت»

 .(5) :تارجحلا (58)

 .(4) :فاقحألا (۲۸۷)

 حرش )۱۲۹/٤(« :نيودتلا ؛(58) :ثيدحلا باحصأ فرش «(۲۱۰) :ثدحُمْلا (۲۸۸)

 )٤١(. :ةطحلا «(501) :ثيدحتلا دعاوق )١0/1(« :بيردتلا )51/١1*(« :للعلا

 ۲) :يوارلا بيردت ءدنحلا (۳۳۲/۳) :ثيغملا حتف )7١(( :ثيدحلا باحصأ فرش (۲۸۹)

 .ينايحلا يلع يبأ لوق نم هدنعو (/

 )08/١"(. :يذمرتلا للع حرش (۲۹۰)



۱۱ 

 .(ال :يأ -هسأرب- لاقف ؟مهيقتني

 يف رظني نمم ناك» :-هللا هحجر- ينيدملا نب يلع لاق ]۲۹١[

 نيريس نب دمحم «هنم لوأ اًدحأ فرعن الو «دانسإلا نع شتفيو ثيدحلا

AE EETدس ل نر اكل  

 .«نمحرلا دبعو

 نم يدنع دانسإلا» :-هللا همر كرابملا نب هللا دبع لاق [۲۹۲]

 يقب ؟كثدح نم :هل ليق اذإف] «ءءاش ام ءاش نم لاقل دانسإلا الول نيدلا

 : «!![ىقتا]

 .«نيدلا نم لصتملا دانسإلا بلط» :اًضيأ لاق [" 4۹۳|

 .(ِكَي دمحم ةمأ ىلع ديناسألا ظفح هللا نإ» :اًضيأ لاقو ]۲۹ ]٤

 -ثيدحلا- ملعلا اذه نإ» :-هللا همحر- نيريس نب دمحم لاق [۲۹۰]

 .قباسلا ردصملا (۲۹۱)

 ةفرعم :(47) :لصافلا ثدحُمْلا ؛يليقعلا )١1/١( :ءافعضلا )٠١/١(« :ملسم (۲۹۲)
 «(۷۳) :ثيدحلا باحصأ فرش «(4147) :مامإلا فلح ةءارقلا «(5) :ثيدحلا مولع

 تاقبط )٥۹(« :ليصحتلا عماج )559/١(« :للعلا حرش )١7(« :ءالمإلا بدأ

 :يوارلا بيردت ,ةرهاقلا )٤/٣( ءدنهلا (۳۳۲/۳) :ثيغملا حتف )٤/۱ ۳١(« :ةيعفاشلا

)0 

 )۳١١/١(. :يذمرتلا للع حرش «بيطنلا (ه50) :ةيافكلا (۲۹۳)

 )٤ ۲۹( :قباسلا ردصملا )۳٠١/١(.

 «(۲۷۸/۲) :ةيلحلا )4٤٤(« :ناحرج خيرات ء(١/۷) :ءافعضلا )١٤/١(« :ملسم (۲۹۰)



 نا روق وون ردا مد مص ت
 .(مكنيد نوذحأت نمع اورظناف «نيد

 هذه مركأ هللا نإ» :-هللا همحر- رفظملا متاح نب دمحم لاق [155]

 مهميدق ءاهلك ممألا نم دحأل سيلو «دانسإلاب اهلّضفو اهفرشو ةمألا

 .(دانسإ مهثيدحو

 ال لوألا نمزلا يف ناك» :-هللا همحر- نيريس نبا لاق [۲۹۷]

 اوذحأي يكل دانسإلا نع اولأس «ةنتفلا تعقو املف «دانسإلا نع نولأسي

 .(عدبلا لهأ ثيدح اوعديو «ةنسلا لهأ ثيدح

 .«... مكلاجر انل اوس :اولاق «ةنتفلا تعقو اّمَل» :لاقو [۲۹۸]

 الب هنيد رمأ بلطي يذلا لثم» :-هللا همحر- كرابملا نبا لاق [؟199]

 745/5 511/4) :ريسلا عه 55) :حرجلاو ليدعتلا ء۱۹۷١ )۱۹٩٩ :ةيافكلا

 ]٠١۸[ مقرب قبس دقو (751 80/1 :يذمرتلا للع حرش «(۷۹) :ليصحتلا عماج

 .جيرخت ةدايزب

 )۷١(. :ثيدحلا باحصأ فرش (؟947)

 :لصافلا ثدحملا «(۷۳۹) :ريغصلا للعلا )٠١/١(« :ملسم )۳١(« :لاحرلا لاوحأ (۲۹۷)

 عماح )٠٠١(« :ءالمإلا بدأ )١91(( :ةيافكلا «(4 4؟) :مامإلا فلح ةءارقلا «(۲۰۹)

 بيردت )١1/1(« :يليقعلا ءافعض «("5 4/1) :يذمرتلا للع حرش «(09) :ليصحتلا
 )٤١(. :ةنحلا حاتفم )۲١۳/١(« :يوارلا

 /؟) :ةيلحلا )٠١/١(« :يليقعلا ءافعض )٠١/١(« :ملسم) :لاحرلا ةفرعمو للعلا (۲۹۸)

 )١٤/۱(. :يذمرتلا للع حرش )٥۹« ۷٤(« :ليصحتلا عماج 2

 :ءالمإلا بدأ «(۷ ٤):ثيدحلا باحصأ فرش «(هه) :ةيافكلا )١۲/١(« :ءافعضلا (۲۹۹)



 .مّلُس الب حطسلا يقتري يذلا لثمك دانسإ

 .دانسإإلا :ئعي «مئاوقلا موقلا نيبو اننيب» :اًضيأ لاقو

 الب ثيدحلا بلطي يذلا لثم» :-هللا همحر- يعفاشلا لاق ]٣١٠١[

 .«ليل بطاح لثمك دانسإ

 ةنس يلاعلا دانسإلا بلط» :-هللا همحر دممحأ مامإلا لاق [8.1]

 نولحري اوناك -سابع نبا :ينعي- هللا دبع باحصأ نأل ؛فلس مع

 .(هنم ا رمع نم نوملعتيف ةنيدملا ىلإ ةفوكلا نم

 قلك يبا ىتأ يذلا لحرلا يف ءب سنأ ثيدحب دمحأ جتحا دقو /ج

 AS :ملسم .«... معزف كلونسر اناتأ» : لاقو

 ؛نمؤملا حالس دانسإلا» :-هللا همحر- يروثلا نايفس لاق ]۳١۲[

 .«لتاقي ءيش يأبف حالس هعم نكي مل اذإف

 )۱٤(« :للعلا حرش )٠٠٤/١(« :ثيغملا حتف «(09) :ليصحتلا عماج )573/9(

 .ةرهاقلا (4/5) «دنهلا

 )٠0( :ثيغملا حتف )۳/۳۳۳١( :ةتسلا حاحصلا ركذ يف ةطحلا ءدنهلا )٤۲(.

 ۲) :يوارلا بيردت «يزوحلا نبا )۲١۳( :دمحأ بقانم «(5) :ثيدحلا مولع ةفرعم (701)
 )۲١۲(. :ثيدحتلا دعاوق / ٠ ٦

 )۲۷۳/۲-۲۷٤(« :ريسلا «(۲۰) :ءالمإلا بدأ )۷٩(« :ثيدحلا باحصأ فرش (۳۰۲)

 حتف )۳٠١/١(« :للعلا حرش )٥۹(« :ليصحتلا عماج )۳١٤/۱(« :ةيعفاشلا تاقبط

 ركذ يف ةطحلا )١٠١/۲(« :يوارلا بيردت «ةرهاقلا (4/7) ءدنملا (۳۳۳/۳) :ثيغملا

 .(4۲) :ةتسلا حاحصلا



1١1١5 

 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 بابسألاو رغصلا يف ظفحلا ىلع ثحلا [؟١]

 هتاقوأ لضفأو ظفحلل ةدعاسملا

 و ءاًباش الإ اين هللا ثعب ام» :دتهح سابع نبا لاق [r۰] ج
 اوُناَقط :أرقو .اًباش الإ [باش وهو هنم هل ريخ ملاع] ملعلا يأ [ال]

 فقل ىسوم لاق ذإرإ» :ارقو «4ميهارنإ هل لاقب مُهركذ ىف انغِمس
 ٠۲[. 3.:فيكلا] ٠٠[ :ءايبنألا .(#مهّبرب اوُنمآ ةينف مت :أرقو

 ناك باش وهو ملعلا ملعت نم» :ءكللط ةريره وبأ لاق ]:١"[

 بتاكلاك ناك نسلا يف لحدي امدعب ملعلا ملعت نمو ءرجح يف مشوك
 ل

 يف -ظفحلا- ملعلا» :-هللا همر يرصبلا نسحلا لاق ]۳٠١[
 .«رجحلا يف شقنلاك رغصلا

 )۳٠۳( :ةراتحملا ثيداحألا «(۸۹/۲) :هقفتملاو هيقفلا )٠١/٠١(« :ريثك نبا ريسفت )5/

 ۳ (« :ءافخلا فشك )/زه/ا١(.

 :هقفتملاو هيقفلا يف اًضيأ سابع نبا نع اذه ءاحو )١١5( :هلضفو ملعلا نايب عماج )٤ 1١(
 رظنا .عطقنم وهو «هعفري (141) :مكاحلا لخدم يف عفار نب ليعامسإ نعو «(31/1)
 )١0/61(. :ءافخلا فشك

 يقهيبلا هاور :يولجعلا لاقو )٠۷١۷( :ءافخلا فشك ,(91/5) :هقفتملاو هيقفلا )١5"(
 .«... يف ثيدحلا بلط» :ظفلب ربلا دبع نبا هجرحأو «هلوق نم يرصبلا نسحلا نع



 دهزأ نإ يتب اي» :هينبل -هللا همحر- ريبزلا نب ةورع لاق ]٠07[
 اونوكت نأ نوكشوت مكنإف «ينم اوملعتف يلإ اوملهف «هلهأ ملاع يف سانلا

 ام نسلا نم تكردأ املف «يلإ رظني ال اًريغص تنك يِّنِإ «موق رابك

 لأسي نأ نم ئرما ىلع دشأ ءيش امو «يننولأسي سانلا لعج تكردأ

 .(هلهجيف هنيد رمأ نم ءيش نع

[۰v]هينب يلع نب نسحلا اعد :-هللا هه ر- دعس نب ليبحرش لاق  

 اونوكت نأ كشوي موق راغص مكنإ «يحأ ينبو يب اي» :لاقف هيحخأ ينبو

 .(هتيب يف هعضيلو هبتكيلف -هظفحب

 نمل يغبني تاعاس ظفحلل نأ ملعا» :يدادغبلا بيطخلا لاق ]۳١۸[

 ءاهمزلي نأ ظفحتملل يغبني نكامأ ظفحللو ءاهيعاري نأ ظفحتلا دارأ

 اهدعبو «راهنلا فاصتنا تقو اهدعب مت «راحسألا تاقوألا دوحأف

 :مهضعبل ليق «راهنلا ظفح نم حلصأ ليللا ظفحو «تايشعلا نود تاودغلا

 ءرخآل ليقو «حابصلا ىلإ سولجلاو حابصملاب :لاق ؟ملعلا تكردأ مب

 هوحن ءاجو «(۱۸۸ ء١۱۳) :هلضفو ملعلا نايب عماج «(۱۲۳/۲) :رابخألا نويع (707)

 051١ :لخخدملا يف يقهيبلا دنع لَو صاعلا نب ورمع نع

 )٠٠(« :ملعلا دييقت )١15( :ملعلا نايب عماج «(1۳۲) :لحدملا )١١١(« :يمرادلا )۳٠١۷(

 :قشمد خيرات )٠١٤/۲(« :قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم )۳۹۹/٩(« :دادغب خيرات

 )٠۲۷/۲(. :يبرقعيلا خيرات «(557/5) :لامكلا بيذهت «(555 /۱۳)

 )١٠١7/5(. :هقفتملاو هيقفلا )۳١۸(



mnريق رشا مرينا رمد اسس  
 .«رحسلا يف روكبلاو «رهسلاو ءرفسلاب :لاقف

 لكو «لفسلا نود ْفَرُعلا ظفحلا نكامأ دوجأ» :اًضيأ لاق ]۳٠۹[

 هيلع بلغي وأ «هلغشیف هعزفي امم هيف بلقلا الخو «يهلي ام ديعب عضوم
 الو ةرضخلاو تابنلا ةرضحب لجرلا ظفحتي نأ دومحملاب سيلو «هعنميف

 .«قرطلا عراوق ىلع الو «راهنألا طوطش ىلع

 .ةيلعلا يهو ؛ةفرغ عمج :فرغلا /ج

 تاقوأ نم ظفحتلل دمحأ عوجحلا تاقوأو» :اًضيأ لاقو ]٠١"[

 ضعب نإف «عوحلا لاح هسفن نم دقفتي نأ ظفحتملل يغبنيو «عبشلا

 هسفن نع كلذ ىفطيلف ظفحي مَ هباهتلاو عوجلا ةدش هباصأ اذإ سانلا

 .(ريسيلا فيفخلا ءيشلاب

 نب كلام لحر لأس» :-هللا همحر- یحی نب ىَّبحَي لاق ]1١[
 حلصي ناك نإ :لاق ؟ءيش ظفحلا اذهل حلصي له هللا دبع ابأ اي :سنأ

 .(يصاعملا كرتف ءيش هل

 ملعت نايفس ابأ اي :تلق ءاًعيكو تلأس» :مّرئشخ نب يلع لاق [مدكز
1 
E ظفحلا ىلع نوع يصاعملا كرت :لاق من ءادفاو كارأ :لاق ؟ظفحلل ایش). 

 )٠١۹( :قباسلا ردصملا )۲/٠٠٤(.

 ) )۳٠٠١.قباسلا ردصملا

 )۳١١( :يوارلا قالخأل عماجلا )١787(.

 )۳١۲( :قباسلا ردصملا )۱۷۸١(.



 ثيدحلا ظفحت نأ تدرأ اذإ» :-هللا همحر- عيكو لاق ]١١"[

 .(هب لمعاف

 روكبب ملعلا نم تكردأ ام تكردأ امّنِإ» :رهمجررب لاق ]١4"[

 دازو .«ريزّتخلا صرحك صرحو «رامحلا ربصك ربصو «بارغلا روكبك

 .«رونسلا عرضتك عرضتو «بلكلا قلمتك قلمتو» :ىرخأ يف

 )۱٤٤/۲(. :يوارلا بيردت (۳۱۳)
 زمرو )١57/5( :ريدقلا ضيف «(۳۳۲) :ءالمإلا بدأ «(۱۲۳/۲) :رابخألا نويع )۳۱٤(

 .رازبلل هازعو "دع ءسط" يوانملا هل



1۸ 

Enروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل معتصم  

 ةباتكلاو ةءارقلا ةيمهأ [۲۲]

 بتكلا يف رظنلاب ةيصولاو

 َناّسنإلا َقَلَح 29 َقَلَح يذلا كبَر ماب أرقام :ىلاعت لاق ]۳٠١[
 .«رخألا كرو رفا (2) لع نم مسا فر قنا ا ا وقح اونا

 ,(- هبتك يف رظني هنأ ىلإ كلذب راشأو- نيعباتلاو ةباحصلا

[rv]يبأل ناكر :-هللا همحر قازرلا دبع نب ركب نب دمحم لاق  

 .«هيلإ جاتحيي ال رخآلاو

 هنأ اوعمجأ» :-هللا همحر- تارفلا نب دحأ دوعسم وبأ لاق ]۳۱۸[

 .«رظنلا ةرثك الإ ظفحلا يف غلبأ ءيش سيل

 )١5؟( :قلعلا )١-۳(.

 .ردبلا ردب )٠١( :ملعلا بلاطل حئاصنو اياصو )۳١٠١(
 )٠۹۹/۲۲- :قشمد خیرات .(477/1) :ءالمإلا بدأ )٥۸/۹٩(« :دادغب خيرات (۳۱۷)

 «(001717/19:ريسلا .(095/9) :ظافحلا ةركذت )4١5/1(«: :نايعألا تايفو ؛٠
 /5) :قشمد خيرات بيذهُت «(۲۱۹/۱۰) :تايفولاب يفاولا )551/١1(« :ةياهنلاو ةيادبلا

(TY 

 )۱۸٠٠١(. :يوارلا قالخأل عماجلا (۳۱۸)



 نمحرلا دبعو عيكو فلتحا اذإ» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق ]۳٠١[

 .«باتكلاب اًدهع برقأ هنأل تبثأ نمحرلا دبعف يدهم نبا

 نع قازرلا دبع ثيدح» :-هللا همر لبنح نب دمحأ لاق ]٠١"[

 رظنيو هبتك دهاعتي ناك «نييرصبلا ءالؤه ثيدح نم يلإ بحأ رمعم
 .(نميلاب اهيف

 نع» :-هللا همحر- يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا لئس ]۳۲١[
 .«بتكلا يف رظنلا نامدإ :لاقف «ظفحلل ءاود

 نب دمحأ بويأ يبأ دنع تنك :نارمع يبأ نب دمحأ لاق ["7؟]

 يأ ىلإ هناملغ نم اًمالغ ثعبف «هلرثم يف فّلخت دقو عاجش نب دمحم

 مالغلا هيلإ داعف «هيلإ ءيحَملا هلأسي بيرغلا بحاص يبارعألا نب هللا دبع

 يبرأ تيضق اذإف «بارعألا نم موق يدنع :يل لاقف كلذ هتلأس دق :لاقف

 رظني اًبتك هيدي نيب نأ الإ اًدحأ هدنع تيأر امو :مالغلا لاق «تيتأ مهنم

 وبأ هل لاقف ءءاج ىَّتح انرعش ام مث «ةرم اذه قو ةرم اذه يف رظنيف اهيف

 سنألا انتمرحو انع تفلخت !!ميظعلا هللا ناحبس هللا دبع ابأ اي :بويأ

 ه/) :قشمد خيرات )٠١16(« :يوارلا قالحأل عماحلا «(5 417/٠١ :دادغب خيرات (۳۱۹)

 )٠١١/١(. :بيذهتلا «(477/110) :لامكلا بيذهت (/

 .(؟ا/9/5) :بيذهتلا (۳۲۰)

 .(085) :ملعلا نایب عماج (۳۲۱)

 .(ه١٠8-هال9) :قباسلا ردصملا (۳۲۲)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ع

 نم موق عم انأ :تلقو ءادحأ كدنع ىأر ام هنإ :مالغلا يل لاق دقلو «كب

 :يبارعألا نبا لاقف «تيتأ مهعم يبرأ تيضق اذإف «بارعألا

 ادهشمو ابيع نونومأم ءابلأ مهثيدح لمت ام ءاسلج انل

 اددسم ايأرو اًبيدأتو ًالقعو ىضم ام ملع مهملع نم اننوديفي

 ادي الو اًئاسل مهنم يقتنالو ةرشعءوس الو ىشخُت ةف الب

 ادنفم تسلف ءايحأ تلق نإو اًبذاك تنك امف تاومأ تلق نإف

 .«انظفح امل ةباتكلا الول» :-هللا همحر- كرابملا نبا لاق ["؟]

 .«نايسنلا نم يلإ بحأ ةباتكلا» :-هللا هحر- ةبالق وبأ لاق ["؟ ؛]

 يف رظنلا ةمادإ نم كينيع ىلع فاخت امأ» :طارقسل ليق ]٠5"[

 .«رصبلا ماقسب لفحأ مل ةريصبلا تملس اذإ :لاقف «بتكلا

 رماسملا وه :باتكلا» :-ليعامسإ نب دمحأ يلع وبأ- ةحاطن لاق ["؟]

 الو ءكطاشن تقو يف كوعدي الو «كلغش لاح يف كئدتبي ال يذلا

 قيدصلاو «كبرطي ال يذلا سيلجلا وه باتكلاو ؛هل لمجتلا ىلإ كحوحي
 .«كلزتسي ال يذلا حصانلاو «كلمي ال يذلا قيفرلاو «كيرغي ال يذلا

 )5147/١(. :يذمرتلا للع حرش (۳۲۲)

 .قباسلا ردصملا (۲ )٤

 )۳۲٠( :نيوزق رابخأ يف نيودتلا «ةديدجلا (۲۲) «ةميدقلا (15) :تسرهفلا )487/5(.

 ) )۳۲١.قباسلا ردصملا ؛تسرهفلا
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 عادتبالا مدعو فلسلاراثآ عابتا [۲۲]

 نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» يلي لاق [۳۲۷]
 ش .(... يدعب

[r۲۸]مهّنإَن ؛يأرلا باحصأو مكايإ» :ك#ذ باطخلا نب رمع لاق  

 اولضف يأرلاب اولاقف ءاهوظفحي نأ ثيداحألا مهتيعأ «ننسلا ءادعأ

 .«اولضأو

[r4]الو عبتنو «يدتبن الو يدتقن انإ» :هټط دوعسم نبا لاق  

 .«رثألاب انكسمت ام لضن نلو «عادتبن

 كايإو فلس نم راثآب كيلع» :-هللا همحر- يعازوألا لاق ["0]

 تنأو يلجني نيح يلجني رمألا نإف «لوقلاب اهوفرحز نإو لاحرلا ءارآو

 .(«ميقتسم قيرط ىلع هنم

 .(5815) :يذمرتلا «(45017) :دواد وبأ (۳۲۷)

 «(501) :يئاكلاللا )5١5(. :يقهيبلا لدم )١57/5(« :ينطقرادلا ننس (۳۲۸)

 .(۲۸۹/۱۲) :حتفلا ۲۱۳/۹ 421/4 ۱۳۲/۲ ماكحإلا

 :ليوأتلا مذ «(880) :مالكلا مذ 47/١١ ١(« :هقفتملاو هيقفلا )87/١(« :يئاكلاللا (۳۲۹)

 .(50) :ةنجلا حاتفم ؛(59)

 مذ ((5) :ثيدحلا باحصأ فرش «(۳۹۱) :ملعلا نایب عماج «(77) :ةعيرشلا (۳۳۰)

 ۳١۷(. كل 5) :مالكلا
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 [rr] .«راثآلاب نيدلا امّنِإ» :-هللا همحر- يروفلا نايفس لاق [ ١

 .(رثأب الإ هسأر كحي الأ لحرلل يغبني» :انضيأ لاقو
]۳۳۲[ 

 ناك اذإ :نولوقي اوناك» :-هللا همحر- نيريس نب دمحم لاق [""+]

 .«قيرطلا ىلع وهف رثألا ىلع لجرلا
 دمتعت يذلا نكيل» :-هللا همر كرابملا نب هللا دبع لاق ["*1]

 .«ثيدحلا كل رسفي ام يأرلا نم ذخو «رثألا هيلع
 ىلع تلحد» :-هللا هجر- يدزألا رضاح نب نامثع لاق [""5]

 «عدتبت الو عبتا «ةماقتسالاب كيلع :لاقف «نيصوأ :تلقف هن سابع نبا

 .«عدتبت الو «لوألا رثألا عبتا

 ۳) :ثيدحلا باحصأ فرش ؛(١4 «۳۲۷) :ملعلا نایب عماج ؛(777/7) ةيلحلا (۳۳۱)

 )١/ :ظافحلا ةركذت )۲١/۲۸(« :قشمد خيرات «(۳۲۷) :مالكلا مذ ء۳۰ 4

 .(4517/15) :لامكلا بيذهت )۳٤۹/۹(« :ريسلا (۸

 دقو )۳۲٠١(« :ءالمإلا بدأ «(۳۲۸) :مالكلا مذ )۱۷٤(« :يوارلا قالحأل عماجللا (۳۳۲)

 ]١3[. :مقر ؛رحآ ظفلب قبس

 23 41) :ةنابإلا «(۲۸) :ةعيرشلا ءلالخلل )١١٠١17( :ةنسلا «(141 )4٠0 ١ :يمرادلا (۴۳۲)

 «۳۲۸) :ملعلا نايب عماج )29٠١9 ١٠١١(« :يئاكلاللا )١0(« :ىرغصلا ةنابإلا «( ۲

 .(۳۳۱) :مالكلا مذ ۰

 :مالكلا مذ )11٤/۲(« :هيقفلا «(4 8٠١ «۳۲۷) ملعلا نايب عماج )١0/8(: ةيلحلا )۳۳٤(

(۳). 

 مالكلا مذ «(۲۳۳ 305 ۰۲۰۰ ۰۱١۸ «۱۰۷) :ةنابإلا ءرصن نبا (۲۹) :ةنسلا (۳۳۰)

 )۳۳٤(. :هلهأو
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 ا هك

 مكايإو «راثآلاب مكيلع» :هللا همحرح فسوي نب ماصع لاق ["؟7]

 نأ ثيداحألا مهتيعأ «ةنسلا ءادعأ يأرلا باحصأ نإف «يأرلاو

 .(!اًمَّلع نوكي ال "تیار" و "نإ" و ,"نإف" ءاهوظفحي

 ضعب هيف رثأ» :-هللا همحر يعخنلا هللا دبع نب كيرش لاق [۳۳۷|

 .«مهيأر نم يلإ بحأ «فعضلا

[rr^]يبأل تلق» :-هللا همحر ح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق : 

 «فعض هيف ثيدحلا لهأ نم لحر دلبلا ينو «ةلأسم هل تعقو لحر

 فيعض !! يأرلا لهأ لأسي ال :لاق ؟لأسي امهيأ «يأرلا لهأ نم هيقفو

 .«يأرلا يوق نم ريخ ثيدحلا

 ؛راثآلا لهأو راثآلاب كيلع» :-هللا همحر- يراهتربلا لاق [5]

 .«سبتقاف مهنمو سلجاف مهعمو «لأساف مهايإو

 ةنحجلا ىلإ دصقأ قيرط سيل» :-هللا همحر- ىَبحَي نب ذاش لاق [40]
 ا ر وف

 )۳۳٣( :هلهأو مالكلا مذ )۳۲٤(.

 )۳٠٠(« :مالكلا مذ ءرديح (؟4147) «يدهملا دبع )۲١۳۹( :دعجلا نبا دنسم (۳۳۷)

 )۲١۷/۸(. :ريسلا

 ,("؟5) :هلهأو مالكلا مذ (۳۳۸)

 .يراهبربلا (11) :ةنُسلا (۳۳۹)
 .(18) :ةنجلا حاتفم )١١١( :يئاكلاللا (650)
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eee rûروثأملا لوقلا نم روثنملا ردلا مل  

 ىف هللا ؛هللا» :-هللا همحرح فلخ نب يلع نب نسحلا لاق ["41]

 وه امّنِإ نيدلا نإف ؛ديلقتلاو رثألا باحصأو راثآلاب كيلعو «كسفن

 مل انلبق نمو «-مهيلع هللا ناوضر- هباحصأو لكي يبل :ينعي «ديلقتلا

 .«رثألا لهأو رثألا زواجت الو حرتساو مهدلقف ؛سْبَل يف انوعدي

 راثآلا باحصأب مكيلع» :-هللا هجر دمحأ مامإلا لاق ["4؟]

 .«ننسلاو

 يبلق يف عقت امّير» :-هللا همحر- يارادلا ناميلس وبأ لاق ]۳٤۳[

 ENE نيدهاشب الإ هنم لبقأ الف ءاًمايأ موقلا تكن نم ةتكنلا

 .(ةنسلاو

 .(راثآ اندنع ةنسلا» :- هللا همحرح لبنح نب دمحأ لاق [مك4]

 .يراهتربلا )١١١( :ةنسلا )۳٤١(

 )۳٤۲( :ريسلا )۲۳١۱/۱۱(.

 )۳٤۲۳( :ةيفوصلا تاقبط «(۱۲۹/۱-۱۲۷) :ماصتعالا )۷٩(« :قشمد خيرات )۳٤/ ١1717

 ( :ةوفصلا ةفص )٤/۲۲۹(.

 .يئاكلاللا ىلإ يطويسلا هازعو (15) :ةنحلا حاتفم (7 4 4)
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 نيدلا باهذ بابسأ [14]

 نم اًهْصْقْن ضْألا يتأت اأ اوري ملو :ىَلاَعَت هللا لاق [؟45]

 «ةياور يف ةيآلا هذه ريسفت يف لتتم سابع نبا لاق ["47]

 .«اهلهأ رايخو اهئاهقفو اهئاملع باهذ» :دهاجم هلاق هلثمو

[rev]تضقتنا املكف «ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقتنتل) :ةِللَع لاق  

 .(ةالصلا :نهرخآو ,مكحلا :نفوأف ءاهيلت يتلاب سانلا ثبشت «ةورع

 «سانلا نم هعرتني اًعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ» ديلي لاقو ]۳٤۸[

 ًالاهُج ءاسؤر سانلا ذختا ,ملاع قبي مل اذإ ىَّتح «مهملعب ءاملعلا ضبقي نكلو

 .(اولضأو اولضف «ملع ريغب اوتفأف اولئسف

 عوشخلا مكنيد نم نودقفت ام لوأ» :هليَذ دوعسم نبا لاق ]4>۳[

 )٤١(. :دعرلا )۳٤٥(

 .ريسفتلا (0:7/7) :ريثك نبا «ريسفتلا )٤۰۸/۱۳( :يربطلا )۳٤١(

 يبأ ثيدح نم .توحلا )11۸٠( ءطوؤانرألا )1۷٠١( :نابح نبا )/۲٠١۱(« :دمحأ )۳٤۷(
 .هيقاب فلتخيو ىلوألا ةلمحلا )۲۳۲/٤( :دمحأ دنع :يمليدلا زوريف ثيدح نمو «يلهابلا ةمامأ

 )۳٤۸( :ملسم «(1۸۷۷ ۰۱۰ ۰) :يراخبلا )1510/9(.

 «يهڏلا هقفاوو «هححصو (۰ )٤1۹/٤« ٤ :مكاحلا «(۸4۹) :ريبكلا مجعملا )۳٤۹(

 نب سنأ نع (116/5) «ةفيذح نع )181/١( :ةيلحلا قو «(۷۹/۱۲) :دادغب خيرات
 .(۱۸۳/۲) :ناهبصأ خيرات يف اذكو «كلام
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  mans Eaروثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا رل ععع مدع

 ضقتنتلو «ةالصلا مكنيد نم نودقفت ام رخآو -ةنامألا :ةياور يفو-

 قيرط نكلستلو «ضّيَح نهو ءاسنلا نيلصيلو «ةورع ةورع مالسإلا ىرع
 نوئطخت ال لعنلاب لعنلا وذحو «ةذقلاب ةذقلا وذح مكلبق ناك نم

 لوقتف «ةريثك قرف نم ناتقرف ىقبت ىَّنح ؛مكنأطخُي الو مهقيرط
 هللا لاق امّنِإ ؛انلبق ناك نم لض دقل «سمخلا تاولصلا لاب ام :امهادحإ

 الإ اولصتال ليلا َنّم الرو راها ْيَقَرَط ةالّصلا مقأَوإ» :-ىلاعتو كرابت-
 رفاك انيف ام ةكئالملا نامّيإك هللاب نينمؤملا نامُيإ ىرخألا لوقتو ءاّنالث
 .(لاجدلا عم امهرشحي نأ هللا ىلع قح «قفانم الو

 الجر هنيد مكدحأ ندلقي ال الأ» :45 دوعسم نبا لاقو ]5٠"[
 يحلا نإف «تيملابف نيدتقم دبال متنك نإف ءرفك رفك نإو ,نمآ نمآ نإ

 .(ةنتفلا هيلع نمؤي ال

 نيدلا باهذ لوأ نإ» :-هللا هجرس يمليدلا هللا دبع لاق ]۱[

 .(ةوق ةوق لبحلا بهذي امك .ةنس ةنس نيدلا بهذي «ةنسلا كرت

[ror]الإ ةعدب تعدّتبا ام» :لوقي ورمع نبا تعم :لاقو  

 . ابوه تداز الإ ةّنس تكر ت الو ءاّيضم تداز

 /5) :ماكحإلا )١٠١« :يئاكلاللا )١15/1(« :ةيلحلا )۸۷٦٤(« :ريبكلا مجعملا (50)

 .دئاوزلا عمجم )۱۸١/١( :مثيهلا ٠

 ) )۳١١:خيراتلاو ةفرعملا  «(TVYIY):يئاكلاللا «(۷۳) :حاضو نبا «(59) :يمرادلا 0790(.

 )۳٠۲( :حاضو نبا «(۱۲۸) :يئاكلاللا )٤٤(.
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[ror]؛انئاملع نم ىضم نم ناكر :-هللا همحر ح يرهزلا لاق  

 ملعلا شعنف اًعيرس اًضبق ضبقي ملعلاو «ةاحن ةنسلاب ماصتعالا :نولوقي

 .(هلك كلذ باهذ ملعلا باهذ قو ءايندلاو نيدلا تابث

 يف ةعدب موق عدتبا ام» :-هللا همحر ح ةيطع نب ناسح لاق ]>[

 .«ةمايقلا موي ىلإ مهيلإ اهديعي ال مث ءاهلثم مهتنس نم هللا عزن الإ مهنيد

 «مالسإلا بهذي ام هنإ امأ) هللا همحرح يعازوألا لاق o] ه]

 .«دحاو لحر الإ مهنم دلبلا يف ىقبي ام ىَّتح ةنسلا لهأ بهذي نكلو

 ]١1[. :مقر هجيرخت قبس (۳۳)
 »)1۲۹( :يئاكلاللا )٤٤(« حاضو نبا YT)» خيراتلاو ةفرعملا (48) يمرادلا ("55)

 )۷۳/١(. :ةيلحلا

 )١5(. :ةبرغلا لهأ لاح فصو يف ةبركلا فشك (755)
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 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 اهلهأو عدبلاو ءاوهألا مذ ]۲٠[

 مكنوتأي «نوباذک نولاجد نامزلا رخآ يف نوكيو : لاق ["55]

 مكنولضي ال ؛مهايإو مكايإف مكؤابآ الو معنأ اوعمست ْمَل امب ثيداحألا نم

 .(مكنونتفي الو

 رثكي ةنتف نوكتس الإ «سانلا اهيأ» :ه5# لبج نب ذاعم لاق [؟51]

 «ٌلجرلاو «ةأرملاو «قفانملاو «نمؤملا هأرقيف «نآرقلا اهيف حتفيو «لاملا اهيف

 سانلا ىرأ الو نآرقلا انأرق دق :لحرلا لوقي ىَّتح ءريبكلاو ںیغصلاو

 ءدحأ-.هعبّتي الف ةينالع هأرقيف :لاق ؟ةينالع مهيلع هأرقأ الفأ «نوعبتي

8 0 ٠ 3 3 

 وأد هزاد يف اًدجسم ذختيف .ينوعبتي مهارأ الف ةينالع هتأرق دق :لوقيف

 الو هللا باتك نم سيل -اًنيدح لاق وأ- ًالوق هيف عدتبيف -هتيب يف لاق

 ٠ <” .«ةلالض عدتبا امّنإف «عدتبا امو مكايإف لكي هللا لوسر ةنس نم

 ش e :جاهنملا ثيداحأ ىلإ جاتحملا ةركذت )١٤/۲(« ليدعتلاو حرتللا «(۷) ملسم (*57)

 e «(45311) :دواد وبأ )۱۹٩(« :يمرادلا )۲۰۷٠۰(« :قازرلا دبع (۳۰۷)

 et 35 :مكاحلا )4١(« :نيقئانملا ةفص «(۳۳) :حاضو نبا )۲/۱۸٦(«

 )٠١/ :يقهيبلل ىربكلا ۲۸٤(« «۲۷) :نتفلا يف ةدراولا ننسلا )١١١(« :يئاكلاللا

 نوْجَحُيمْلا نايب يف ةجحلا )١ ٠١(« :هبتشملا صيخلت يلات ؛(4-85) :هل لخدملاو ٠

  (TTI):قشمد خيرات )0*//(.



 هذ ناميلا نب ةفيذح نأ :-هللا هحر- دعس نب دلاخ لاق [54]
 هللا دبع ابأ اي :لاقف هذ يراصنألا دوعسم وبأ هيلع لحد ةافولا هترضح امل

 قح ةلالضلا نأ ملعا «نيقيلا كتأي مَلَوُأ) :ةفيذح لاقف .انيلإ دهعا

 كايإو ءفرعت تنك ام ركنت نأو «ركنت تنك ام فرعت نأ ةلالضلا

 .«دحاو هللا نيد نإف ؛هللا نيد يف نولتلاو

 يلصي الجر ىأر هنأ) :-هللا همحرح بيسملا نب ديعس نع [؟ه9]

 «هاهنف دوجسلاو عوكرلا اهيف رثكي «نيتعكر نم رثكأ رجفلا عولط دعب

 ىلع كبذعي نكلو ءال :لاق ؟ةالصلا ىلع هللا يبذعي دمحم ابأ اي :لاقف

 .(ةنسلا فالح

 نب ديعس ةبوحأ عئادب نم اذهر ٠ها همحر - يابلألا لاق ] ۳٦]

 نونسحتسي نيذلا ةعدتبملا ىلع يوق حالس وهو «-ىلاعت هللا همحر ح بيسملا

 راكنإ ةنسلا لهأ ىلع نوركني مث ؛ةالصو ركذ اهَّنأ مساب عدبلا نم اًريثك

 يف مهو !!ةالصلاو ركذلا نوركني مهاب مهئومهتيو «مهيلع كلذ

 .«كلذ وحنو ةالصلاو ركذلا يف ةنسلل مهفالخ نوركني امّنِإ ةقيقحلا

 )٤۷١(« :ثراحلا دنسم ,(7177) :قالخألا مراكم )١57510(« :ةبيش يبأ نبا فنصم (۳۰۸)

 )۳٠۳/۱(. :ةجحمْلا نايب يف ةجحلا مزح نبال )۸٠/١( :ماكحإلا )٠١١(« :يئاكلاللا

 هيقفلا )٠١6/5٠١(« :ديهمتلا «(477/7) :يقهيبلا «(47/56) :قازرلا دبع فنصم ("59)

  0 47/1١:ءاورإلا رظنا )۲/۲۳٣( .

 :ءاورإلا مكنج )۲/۲۳١٣(.



۱۳۰ 
enn EQروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا رل  

 هومتملعت اذإف «مالسإلا اوملعت» :-هللا همحر- ةيلاعلا وبأ لاق ["71]

 اوفرحت الو «مالسإلا هنإف ميقتسملا طارصلاب مكيلعو «هنع اوبغرت الف
 لبق نم هيلع اوناك يذلاو ايب مكيبن ةنسب مكيلعو ًالامشو اًئيمي طارصلا
 نأ لبق نم نآرقلا انأرق دق انإف ءاولعف يذلا اولعفيو «مهبحاص اولتقي نأ

 مكايإو ءةنس رشع ةسمخب اولعف ام اولعفي نأ لبق نمو «مهبحاص اولتقي

 :لوحألا مصاع لاق .«ءاضغبلاو ةوادعلا سانلا نيب يقلت يتلا ءاوهألا هذهو
 .حصنو قدص :لاقف «نسحلا تثدحف

 اذهب تثدح تنأ يتب اي :تلاقف ؛نيريس تنب ةصفح هب تثدحف
 ١ .هب هثدحف :تلاق ءال :تلق ءادمحم

 نوبتكي ملعلا لهأ نإ» :-هلا هجرس حارجلا نب عيكو لاق [71]
 .«مهل ام الإ نوبتكي ال ءاوهألا لهأو «مهيلع امو مهل ام

 نوملعتي كنئلوأ» :-هللا همحر- محارم نب كاحضلا لاق [7]
 .«مالكلا هيف نوملعتي نامز مكيلع أيس هنإ امأ «عرولا

 :ةعيرشلا ءرصن نبا )۲١((« :ةنسلا «(۳۹) :حاضو نباو «(۲۰۷۰۸) :قازرلا دبع (551)

 «(514 ء۱۷) :يئاكلاللا )١۳١١(« :ةنابإلا )١1۳/۳(« :ءافعضلا يف لماكلا ۲۶
 .(۲۱۸/۲) :ةيلحلا

 .(۳۳۸) :مالکلا مذ (۳۹۲)

 )٣۲ :ريبكلا دهزلا )1٤۷(« :ةنابإلا )۲١(« :عرولا «كرابملا نبا )٠١( :دهزلا (۳۹۳)
 1١١(. 5) :مالكلا مذ «يقهيبلا



۳۱ 

6 

 يف نوثدحي موق نم ام» :-هللا همحر- ةيطع نب ناسح لاق ۳١[ ؛]

 مهيلع اهُديعُي ال مث ءاهلثم ةنّسلا نم مهنيد نم هللا عزن الإ ةعدب مهنيد

 .«ةمايقلا موي ىلإ

 نبا انيلع مدق» :كلام بحاص هللا همحرح بعصم وبأ لاق ]۳٠١[

 ملس املف «فصلا يدي نيب هءادر عضوو ىلصف -ةنيدملا :ٰيعي- يدهم

 فلخ ىلص دق ناكو ءاكلام اوقمرو «مهراصبأب سانلا هقمر ؛مامإلا

 اذحخ :لاقف «ناسفن هءاجف ؟سرحلا نم انهاه نم :لاق ؛ملس املف «مامإلا

 هحوف !!يدهم نبا هنإ :هل ليقف .سبحف «هاسبحاف ؛بوثلا اذه بحاص

 يف كيدي نيب كبوث تعضو نأ هتيقتاو هللا تفح امأ :هل لاقو «هيلإ

 Ba EE «هيلإ رظنلاب نيلصملا تلغشو «فصلا

 هللا ةنعل هيلعف ؛اًندح اندجسم يف ثدحأ نم» لي يبلا لاق دقو «هفرعن

 كلذ لعفي الأ هسفن ىلع ىلآو «يدهم نبا ىكبف «نيعجأ سانلاو ةكئالملاو

 .«هريغ يف الو هلك يِبَّلا دجسم يف اًدبأ

 يقوتلا يف ةياغ اذهو :-فهللا هحر- يبطاشلا قاحسإ وبأ لاق

 كنظ امف «ةنعللا كلت نم افوح ؛نكي ْمَل ام ثادحإ كرت يف ظفحتلاو

 .!؟بوثلا عضو ىوس امب

 )٤ ۳١( :نيعم نب ىي ثيدح نم يناثلا ءزحلا «(۹۸) :يمرادلا )۱۱١(« :حاضو نبا )٤٤

 )١457(. :عدبلاو ثداوحلا )١۲۹(« :يئاكلاللا (

 .(10/7) :ىربكلا ىواتفلا ١6-55 ١(« 4/1) :ماصتعالا (215)



١7 

  EAروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ع هج اا

 [٦] ام ؛ةعدبلا بحاص» :-هللا همحر ح يرصبلا نسحلا لاق

 .«اًدعب هللا نم دادزا الإ ؛ةالصو اًمايصو اًداهتحا هللا نم دادزي

 ةعدب بحااص دادزا ام» :-هللا همحر- ئايتخسلا بويأ لاق ["727]

 .(اًدعب هللا نم دادزا الإ اًداهتحا

 راشأ ام لقنلا اذه ححصيو» :-هللا همحر- يبطاشلا قاحسإ وبأ لاق

 :جراوخلا يف -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق يف حيحصلا ثيدحلا هيلإ

 عم مكمايصو ؛مهتالص عم مكتالص نورقحت موق اذه ئطنض نم جرخي»
 .(ةيمرلا نم مهسلا قرمُي امك نيدلا نم نوقرمُي» :لاق نأ ىلإ «مهمايص

 .ىلاعت هللا نم مهَدْعُب ارخآ نيب مث مهداهتجا ًالوأ نيبف

 لكف «لدع الو فرص هنم لبقُي ال هنأ ةهج نم اًضيأ نيب وهو
 لمعلا كرات ىلع ديزيو .هلمعي ْمَل ول امكف ؛ةعدبلا ىلع هلمعي لمع
 لصأ يف هب سانلا ىلع لحادلا داسفلاو «هعادتبا هنمضت يذلا دانعلاب

 هتعدب نأ كلذ عم نظي وهو «تاداقتعالاو لامعألا عورف يقو ةعيرشلا
 .ةنحلا ىلإ هلصوتو «هللا نم هبرقت

 امب لمعلا الإ هللا ىلإ برقي ال هنأب حيرصلا حيحصلا لقنلا تبث دقو

 .لامعألا طبحت عدبلا نأو عرش يذلا هجولا ىلعو ؛عرش

 )١65/1(. :ماصتعالا مدك)

 .(18/1-155) :ماصتعالا )۹/٣(« :ةيلحلا )۳٣۷(
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 ءاوهألا لهأ ةسلاجم نم ريذحتلا [؟1]

 مهعم يشملاو مهتطلاخمو عدبلاو

 مهم تمل اًعّيش اوُناَكَو ْمُهتيد اوُقَرَف َنيِذّلا نإ :ىلاعت لاق ["4]

[r4]يذلا نم (2) نيكرشُمْلا نم اوئوُكت الرا : هلك لاق  

 CS اوفر

 بحاص عم سلح نم» :-هللا ههر- ضايع نب ليضفلا لاق [770]

 بحأو «ةمكحلا طعي ةعدبلا بحاص عم سلج نمو هرذحاف ةعدب

 يدوهيلا دنع لكآ «ديدح نم نصح ةعدب بحاص نيبو نيب نوكي نأ
 .(ةعدب بحاص دنع لكآ نأ نم يلإ بحأ ينارصنلاو

 دحأل يغبني ال عدبلا لهأ» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق ]۳۷١[

 .«مهب سنأي الو مهطلاخي الو مهسلاجي نأ

[rvr]نب دمحم ناكو» :-هللا همحر ح ناقربزلا يبأ نب بيبح لاق  

 )٠١۹(. :ماعنألا مدمج

 .(۳۱-۳۲) :مورلا (”59)
 )۱۱٤۹(. :يئاكلاللا )١٠١7/8(« :ةيلحلا )۳۷٠(

 )۳۷١( :ةنابإلا )٤۹(.

 )۳۷۲( :قباسلا ردصملا )٤۸٤(.



iروشان لوقلا نم روث ردلا رل تص  

 «هينذأ يف هيعبصإ عضو ةعدب بحاص نم ةملك عم اذإ نيريس

 .«هسلحب نم موقي ىّتح هملكأ نأ يل لحي ال

 باحصأ نم الجر نأ» :-هللا همحر- عيطم يبأ نب مالس لاق ["7]
 بويأ لاق ؛ةملك نع كلأسأ ركب ابأ اي :ينايتخسلا .بويأل لاق ءاوهألا

 .(ةملك فصن الو ةملك فصن الو :-هعبصاب ريشي لعجو-

 الو» :ددسم ىلإ هتلاسر يف هللا همجرح لبنح نب دمحأ لاق |"

 .(كرفس يف هقفارت الو «كنيد يف ةعدب بحاص رواشت

[rv]ءالؤه ةبحاصم نم هللا ؛هللا» :-هللا همر يزوجلا نبا لاق  

 تبي الفل مهتطلاخم نم نايبصلا عنم بجو «-عدبلا باحصأ :ينعي-

 نجعتل ل هللا لوسر ثيداحأب مهولغشاو «ءيش كلذ نم مهبولق يف

 .(مهعئابط اهب

 نم كل رهظ اذإ» :-هللا همحر- يراهتربلا دمحم وبأ لاق ["77]

 .«رهظأ اًمم رثكأ كنع ىفحأ يذلا نإف هرذحاف عدبلا نم ءيش ناسنإ

 ةنابإلا «(۳۹۸) يمرادلا «يدهملا دبع )١7105( «رماع (۱۲۳۷) دعجلا نبا دنسم (۳۷۲)

 ريسلا «(۲۱۸/۹ «۹/۳) ةيلحلا )1٦۲(« ناحرحج خيرات «(۲۹۱) يئاكلاللا )٤۰۲(«

 .جيرخت ةدايزب [ 470 ] مقرب ٍتأيسو «(۲۸۰/۱۱ ۰۲۱/۳)

 .(0۷۸/۳) :ةيعرشلا بادآلا (۳۷ )٤

 .قباسلا ردصملا )۳۷١(
 .يراهئربلا ١( 48) :ةنسلا )۳۷١(
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 أل

 نونفدي «براقعلا ليم عدبلا باحصأ لتَم» :لاقو [۳۷۷]

 ءاوغدل اونكمت اذإف «مهبانذأ نوحرخيو بارتلا يف مهئادبأو مهسوءر

 .«نوديري ام اوغلب اونكمت اذإف «سانلا نيب نوفتخم ا لهأ كلذكو

 هبشت نمو لالضلاو عدبلا لهأ امأ» :بجر نبا لاق [۳۷۸]

 نم اًريذحت مهبويع راهظإو «مهلهح نايب زوجيف ؛مهنم سيلو ءاملعلاب

 .(مهب ءادتقالا

Se Se Se Se e © دز تا مولا 2و 

 )٤٤/۲(. :ةلبانحلا تاقبط (۳۷۷)

 .(؟5) :رييعتلاو ةحيصنلا نيب قرفلا (۳۷۸)



 روثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل عت

 صاخشأ نمو عدبلا لهأ ةسلاجم نم فلسلا ريذحت [ ۲۷ ]

 ةبيغ كلذاوري ملو .. مهئامسأ ركذو مهنيعب

 .«... اذه ىضئض نم جرخي» :ايڳ لاق [۳۷۹]

 .(ةريشعلا وخأ سئب» :يي لاق ]۸۰[

 هنيد مركي نأ بحأ نم» :كذ دوعسم نب هللا دبع لاق [۳۸۱]

 .«برحلا نم قصلأ مهتسلاجم نإف ءاوهألا باحصأ ةسلاجب لزتعيلف

 نإف ءاوهألا لهأ سلاحت ال» : طعن سابع نب هللا دبع لاق [۳۸۲]

 .«بولقلل ةضرمم مهتسلاجم

[rar]ىوه بحاص سلاجت ال» :-هللا همر يرصبلا نسحلا لاق  

 .«كبلق ضرميف هفلاخت وأ «كلهتف هيلع هعبتت ام كبلق يف فذقيف

 باحصأ اوسلاجت ال» :-هللا امهر نيريس نباو نسحلا لاق [84]

 .(۷1۲۳ 1۹40 ل١5 095-4 373550 :يراحبلا (۳۷۹)
 .(0۷۸۰ فالءال فكملق) :يراخبلا 80

 .(05) :حاضو نبا (۳۸۱)
 دنعو نسحلا لوق نم (۳۷۳) «يئالملا هللا دبع لوق نم (۳۷۲) «(۳۷۱) :ةنابإلا (۳۸۲)

 .اًضيأ )٤ ٥( حاضو نبا

 .(هال) :حاضو نبا (۳۸۳)

 :(91433/) :نامُيإلا بعش :(896) ةنابإلا «(401) يمرادلا «(۱۷۲/۷) دعس نبا(٤۳۸)
 )11١/5(. : لامكلا بيذهت
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 .(مهنم اوعمست الو «مهولداجت الو ىاوهألا

 ال :ةللقا ىسوم ىلإ ل هللا ىحوأ» :-هللا همحر- ءاطع لاق [5]

 .(هيف نكي مل ام كبلق يف نوثدحي مهّلإف ءءاوهألا لهأ سلاجت

 مهل نإف ءءاوهألا لهأ اوسلاجت ال» :-هللا همحرح دهاجم لاق ["87]

 .«برحللا ةرعك ؛ةَرغ

 .برجلا :حتفلاب :ليقو ؛نالصفلا قانعأب حورق :مضلاب (ةّرغ» /ج

 .لبإلاو سانلا نادبأ ولعي رثب :برحجلاو .يدلح ءاد :حتفلاب «برجْلا»

 ؛ثادحألا هيلإ عمتجي الجر نأ» :هلط باطخلا نب رمع غلب [۳۸۷]

 .(هتسلاحجب نع ىهنف

 يف اًطلاخم لجرلا ناك اذإف» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [۳۸۸]

 دس رل نشلا لهأل ريسلا

 اذإف ةعمجلا موي يروثلا لحد» :-هللا همحر- ميعن وبأ لاق [۳۸۹]

 «قافنلا عوشح نم هللاب ذوعن :لاقف «يلصي يح نب حلاص نب نسحلا

 )۳١۸(. :ةنابإلا ("۸)

 .(۳۸۲) :قباسلا ردصملا )۳۸١(

 4١(. 5/؟ه) :ىواتفلا (۳۸۷)

 .قباسلا ردصملا (۳۸۸)

 )۳٦۳/۷(« :ريسلا )١8٠0/7(« :لامكلا بيذهت «(۳۰۹/۲) :ءافعضلا يف لماكلا (۳۸۹)

 )۲٤۹/۲(. :بيذهتلا )١875(« :نازيملا



۱۳۸ 
raروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل 0  

 .«لّوحتف هيلعن ذحأو

 دنع حلاص نب نسحلا ركذ» :-هللا همحر-ميعن وبأ لاق [۳۹۰]

 .(ِةللَك دمحم ةمأ ىلع فيسلا ىري لحجر كاذ :لاقف «يروثلا

 سلجي ةدئاز ناكو» :-هللا همحر- يفاحلا ثراحلا نب رشب لاق [۳۹۱]

 نوري اوناكو :لاق «هباحصأو يح نبا نم سانلا رذحي دجسملا يف
0 

 .«فيسلا

 نب فسويل تركذ» :-هللا همحر- ءارفلا حلاص وبأ لاق [۳۹۲]

 :ينعي- هذاتسأ هبشي كاذ :لاقف «نتفلا رمأ نم اًكيش عيكو نع طابسأ

 «؟ةبيغ هذه نوكت نأ فانت ان :فسويل تلقف :لاقف .- يح نب نسحلا

 نأ سانلا ىهتأ انأ «مهتاهمأو مهئابآ نم ءالؤل ريح انأ «قمحأ اي ْمَل :لاقف

 .«مهيلع رضأ ناك مهارطأ نمو ءمهرازوأ مهعبتتف اوثدحأ امب اولمعي

[rar]نم :لوقي يبأ تعمس» :-هللا همحر- دمحأ نب هللا دبع لاق  

 .ةيمهجلا مالك وهو ءيدر ءوس مالك اذه ؛قولخم نآرقلاب يظفل لاق

 ١81/59 لامكلا بيذهت «(4؟١/17) ةلبانحلا تاقبط )۲۱٤۲(« دعحلا نبا دنسم (۳۹۰)

 .(015) بيذهتلا «(۳۹۳/۷) ريسلا ؛(

 .(015) بيذهتلا (۳۹۳/۷) ريسلا )١37/5(( لامكلا بيذهت «(۲۳۱/۱) يليقعلا ءافعض (۳۹۱)

 «(01853) :نازيملا )۱۸۲/١(« :لامكلا بيذهت )۲۳۲/١(« :يليقعلا ءافعض (۳۹۲)
 .(ه5١1) :بيذهتلا «(7854/7) :ريسلا

 .(910/9) :بيذهتلا دمحأ نب هللا دبع )١87( :ةنسلا (797)



 هللا هكته ,بذك :لاقف ءاذه لوقي نيسح يسيباركلا نإ :هل تلق

 .«يسيرملا اًرشب اذه فلح دق :لاقو «ثيبحلا

 ميهاربإ روث ابأ تلأسو :-هللا همحر- دمحأ نب هللا دبع لاق [۳۹ ]٤

 .(ءيدر ءوس مالكب هيف ملكتف «يسيباركلا نيسح نع يبلكلا دلاخ نبا

 :-هللا هحر- يلصوملا نوراه نب نسحلا نب دمحم لاق ["55]

 نآرقلاب يقطن :يسيباركلا لوق نع لبنح نب دمحأ هللا دبع ابأ تلأس»

 الو هملكت ال يسيباركلا اذهو كايإ ؛كايإ :هللا دبع وبأ يل لاقف «قولخم

 .«تارم سمخ وأ «تارم عبرأ .هملكي نم ملكت

 الر :ةبالق وبأ يل لاق :-هللا هحر- يايتخسلا بويأ لاق [855]

 .([كبلق اوريغيف] اوءاش ام هيف اوذبنيف كعمس نم ءاوهألا باحصأ نكمت

 الر :لاق نايفس يناصوأ :-هللا همحر- ةدئاز نب نامثع لاق [۳۹۷]

 .(ةعدب بحاص طلاخت

 هفلخو يسيرا رشب تامر :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [۳۹۸]

 .«يسيباركلا نيسح

 )٠١٠١/۲(. :بيذهتلا هللا دبعل (۱۸۷) :ةنسلا (۳۹ )٤
 )۳۹٩(« :دشرألا دصقملا «(۲۸۸/۱) :ةلبانحلا تاقبط )1٥/۸(« :دادغب خيرات (۳۹۵)

 )١٠١/۲(. :بيذهتلا

 ١7174(. 35 45) :يئاكلاللا «(۳۹۷) :ةنابإلا (؟ةك)

 )۳۹۷( :ةنابإلا )٤٥۳(.

 .(57/4) :دادغب خيرات (۳۹۸)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 نع يناهني» :يروثلا نايفس ناك :-هللا هجر يبايرفلا لاق ]۹4[

 .(-عدبلا لهأ نم الحر :ينعي- نالف ةسلاجب

 سانلا رايح تكردأ» :-هللا همحر ح ضايع نب ليضفلا لاق ] 4٠]

 .«عدبلا باحصأ نع نوهنيو «ةنس باحصأ مهلك

 عم سلجت نأ كايإ» :-هللا همحر ح كرابملا نب هللا دبع لاق ]۰۱[

 ةعدب بحاص تيقل اذإ» :-هللا همحر- ريثك يأ نب ىيحي لاق ]٤۰۲[

 .ضايع نب ليضفلا لاق اذكو «رحخآ قيرط يف ذخف قيرط يف

 نب نمحرلا دبع يل لاق :-هللا همحر- دمحم نب لتاقم لاق ]5٠[

 نوتفُي ءالؤه نإ «عدبلا باحصأ ءالؤه سلاجت ال ,نسحلا ابأ اير :يدهم

 .(ةكئالملا هنع زجعت اميف

 الو ءءاوهألا لهأ اوسلاجت الر :-هللا همحر- ةبالق وبأ لاق ]١4:[

 )٤١٤(. :ةنابإلا (۳۹۹)

 )٤٠٠( :يئاكلاللا )۲۹۷(.

 ١1١ 4( :ةنابإلا )٤٥۲(.

 )٤۰۲( :حاضو نبا )5٥(« :ةنابإلا يكال) :ةعيرشلا )٤۹۰‹ ٤۹۳(«‹ :يئاكلاللا )559(

 :نامُيإلا بعش «(1۹/۳) :ةيلحلا )3 455 »4٤٦۳(« :ماصتعالا )١/۱۷۲(.

 .(4ه5) :ةنابإلا )4١9(

 )٤ ۰ ٤( دعس نبا «(۳۷۰) ردقلا )۷/۱۸٤(« ةعيرشلا «(ه5) حاضو نبا «(۳۹۱) يمرادلا )51(«



١4١ 

 .(نوفرعت متنك

 «ةعدب بحاص عم سلحت الر :-هللا هه ر- ليضفلا لاق 3 .ه]

 .(ةنعللا [هيلع] كيلع [لرثت] لزني نأ فاحأ يّنإف

 مهّنإَف ؛عدبلا باحصأ ىلع لوحدلا اورذحا» :لاقو [4۰٦]

 .(قحلا نع نودصي

[۰v]نب ىسوم ىلإ هللا ىحوأ» :-هللا همحرح ملسم نب دمحم لاق  

 «كيدرتف ةملك مهنم عمستف ءءاوهألا لهأ سلاحت الأ: نارمع

 .«رانلا كلخدتف ءكلضتف

 ,ءاوهألا لهأ اوسلاجت الو :-هللا همحر- يعخنلا ميهاربإ لاق ]٤٠۸[

 هوحجولا نساحم بلستو «بولقلا نم ناميإلا رونب بهذت مهتسلاجب نإف

 .«نينمؤملا بولق يف ةضغبلا ثروتو

 «(۲۳۸) داقتعالا ۲٠۷/۹(« ۰۲۸۷/۲) ةيلحلا «(۲ )٤ ٤ يئاكلاللا «(59 .*719/) ةنابإلا

 )۱۷۲/١(. ماصتعالا )۲۸١/١١(« ريسلا )٩٤٩1(« نامُيإلا بعش

 )٤۸/ :قشمد خيرات )4٤۷۲(« :نامُيإلا بعش )۲٦۲(« :يئاكلاللا )٤٤١(« :ةنابإلا (5 )5 ١

۹۸ 

 )4١5( :يئاكلاللا )3501(.

 .(ه5) :حاضو نبا )٤۰۷(

 )۰۸( :ةنابإلا )۳۷٥(.



\ 4۲ 

Eaروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل مهد دحعسس  

 نيريس نب دمحم ناكر هللا همحر- ةمقلع نب ةملس لاق ]۰۹|

 .«ءاوهألا لهأ ةسلاحبو مالكلا نع ىهني

 باحصأ اوسلاخت الر :-هللا هجر يعخدلا ميهاربإ لاق ] 4١]

 .(مكبولق دترت نأ فاحأ ينإف ,ءاوهألا

 ال ةعدبلا بحاصر» :تفللا همحر ح ضايع نب ليضفلا لاق ]١ 4١]

 ىلإ سلج نمف ءهيلإ سلجت الو «كرمأ يف هرواشت الو «كنيد ىلع هنمأت

 لاق» :-فللا همحر < ناقاخ نب هللا ديبع نب ىسوم محازم وبأ لاق |۲ ١

 .(ع دتبم :لاقف «يسيباركلا نع -لبنح نب دمحأ :ينعي- هتلأسو يمع يل

 هللا دبع ابأ تعم :-هللا همح رج راطعلا كلام نب سودبع لاق ]۱۳[

 كرتو -اهنم ركذو- ... اندنع ةنسلا لوصأ» :لوقي هذ لبنح نبا دمحأ

 .«ءاوهألا باحصأ عم سولجلا

 يلاوأو «اًيردق يبأ ناك» :-هللا هحر- طابسأ نب فسوي لاق ]4١4[

 .(51؟5) :قباسلا ردصملا )٤١۹(

 )۱۷۲/١(. :ماصتعالا «(۳۷ )٤ :ةنابإلا «(ه5) :حاضو نبا )٠٠١(

 .(554) :يئاكلاللا )41١(

 .(5/8) :دادغب خيرات )٤۱۲(

 .(۳۳۸) :ةلبانحلا تاقبط «(7107) :يئاكلاللا )4١1(

 /؟) :لاحرلا ةفرعمو للعلا ءرديح )۱۸٠۳( «يدهملا دبع (۱۸۷۹) :دعجلا نبا دنسم )4١4(

 .(95/8) :قشمد خيرات «(۳۲) :يئاكلاللا ءهللا يصو (474/7) ؛ليعامسإو تعلط ٠(



 .«نايفسب هللا ينذقنأف ءضفاور

 ىَيَحُي تعمس» :-هللا همحر- يسلايطلا نامثع يبأ نب رفعج لاق ]٤٠١[

 :لاقف «لبنح نب دمحأ يف ملكتي يسيباركلا اًئيسح نإ :هل ليقو نيعم نبا

 لطني «مهاكشأ سانلا 3 ملكتي امّلإ هللا هنعل ؟يسيباركلا نيسح نمو

 ١ | .«دمحأ عفتريو نيسح

 .ندلا لفسأ يف يذلا يدردلا وهو لري :ٰيعي ؛لطني :رفعج لاق

 هلصأو «رمخختيل ذيبنلاو ريصعلا ىلع كرتت يتلا ةريمخلا :يدزذلا /ج
 .ناهدلاو ةبرشألاك عئام لك لفسأ يف كرتي ام

 كرابملا نب هللا دبع تعمس :-هللا همحر- قيقش نب يلع لاق [ 151

 هنإف تباث نب ورمع ثيدح اوعد» :سانلا سوءر ىلع لوقي -هللا همحر-
 .«فلسلا بسي ناك

 يف نعطي نميف لوقي اذام انيف كرابلا نبا جرح ول فيك /ج
 «يدودوملا :لاثمأ ءيدر مالكب مهيف ملكتيو كي هللا لوسر ةباحص

 نسحلا وبأو «يكلاملا ناحرف نب نسحو «ناديوسلا قراطو «بطق ديسو
 .مهنع تكس وأ ءالؤه نع عفاد نمو يرصملا يبرأملا

[1v]نيريس نباو «نسحلا ناكو» هللا هه رح ةورع نب ماشه لاق  

 )4١5( :ةلبانحلا تاقبط «(15/8) :دادغب خيرات )۱/۱۲٤(.

 )17/١(. :يليقعلا ءافعض )١١/١(« :ملسم (415)

 معو م) :ةنابإلا )۳۹/١(« :لاحرلا لاوحأ .(501) يمرادلا «(۱۷۲/۷) دعس نبا (510)



 ا روق زمن راد اممم 5
 .(مهنم اوعمست الو :مهولداحت الو ءءاوهألا لهأ اوسلاجت ال» :نالوقي

 ىلإ تسلح ريبج نب ديعس ينآر» :-هللا همحر- بويأ لاق [414]

 ال «بيبح نب قلط ىلإ تسلج كرأ مّلأ» :يل لاقف بيبح نب قلط

 اذإ ملسملا لحرلل قحي نكلو كلذ يف هترواش امو :بويأ لاق هتسلاحت

 ا ههركي اًئيش هيخأ نم ىأر

 :ٰيعي- دمحأل تلق» :-هللا هحر- دلاخ يبأ نب يلع لاق [415]

 هتيهل دقو «يراج وه -انعم رضح خيشل- خيشلا اذه نإ :-لبنح نبا

 ثراحلا :ينعي-ريصقلا ثراح :هيف كلوق عمسي نأ بحيو «لجر نع

 «هسلاحت ل َتلقف «ةريثك نينس ذنم هعم ينتيأر تنكو ؛- يِبساحُمْلا

 لوقت امف «هسلاجي خيشلا اذهو «ةعاسلا يح هملكأ ملف ««هملكت الو

 هتيأر امو «هانيعو هجادوأ تحخفتناو «هنول ّرمحا دق دمحأ تيأرف ؟هيف

 سيل «لعفو هب هللا لعف !!كاذ» :لوقيو ضفتني لعح مث طق اذكه

 هيب شرا ةاهشبا aE نا كلك

 يأر ىلإ مهحرحأف ؛نالفو «بوقعيو «يلزاغملا هسلاج كاذ «هفرعو هرب

 )١/ :نازيملا (0111/5) لامكلا بيذهت :(44717) نامُيإلا بعش )۲٤٠١(« يئاكلاللا

 )۷/١(. :ناسللا 15

 خيرات «(۱۳۷) :ةعيرشلا «(59) حاضو نبا «(۳۹۲):يمرادلا «(۲۲۷/۷) :دعس نبا (418)

 .(457/17) :لامكلا بيذهت «(707/1):يذمرتلا للع حرش «(۳۷۹/۱۳) :دادغب

 )07١5. :دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا )۳٠٠١(« :ةلبانحلا تاقبط (415)



١. 

 .(هببسب اوکله «مهج

 نم «عشاخ «نكاس «ثيدحلا يوري «هللا دبع ابأ اي :خيشلا هل لاقف

 هعوشخ كرغي ال» :لوقي لعجو «هللا دبع وبأ بضغف .هتصق نمو «هتصق

 ال كاذ يوس لحر هنإف هسأر سيكنتب ٌرتغت ال» :اًضيأ لوقيو «هنيلو

 ثيداحأب ثّدح نم لك «هل ةمارك ال ؛هملكت ال «هربحخ دق نم الإ هفرعي

 ««نيع ىمعن الو «ةمارك الو .ال ؟هيلإ سلجت اًعدتبم ناكو يب لوسر

 .«كاذ كاذ» :لوقي لعجو

 نوبيعي ةنسلا لهأ لزي ملو» :-هللا همحر- نينمز يبأ نبا لاق ]1٠١[

 نوربخيو «مهتنتف نوفوخيو مهتسلاج نع نوهنيو «ةلضملا ءاوهألا لهأ

 .«مهيلع اًنعط الو مهل ةبيغ كلذ نوري الو «مهتالخ

 .نينمز يبأ نبال (۲۹۲) :ةنسلا لوصأ (470)



١5 

 ا

0 9 +$ 0 
 روتأملا لوقلا نمروتنملاردلا مل

 مهنيعب عدبلا لهأ نم اصاخشأ فلسلا رجه [ ۲۸ ]

 مهعم ىشم نمو مهنم عامسلا مدعو مهنع سانلا ريفنتو

 -لسع نبا- اًعيبص نأ» :# هللا دبع ىلوم عفان لاق ]4[

TT YS 

 رصبأ» :رمع لاق ا 50 يأ :لاق هأرقف 5

 :رمع لاقف «هب هاتأف ا و ی ف يدق نوكي نأ

 كرت نيح اهب هبرضف «ديرج نم بئاطر ىلإ رمع لسرأف ««ةثدحم لأست»

 EET ل هل داض ال ضروب E عل قرب ةرهظ

 نإو ًاليمج ًالتق ينلتقاف يلتق ديرت تنك نإ :غيبص لاقف :لاق «هل دوعيل

 ىلإ بتكو «هضرأ ىلإ هل نذأف «تئرب هللاو دقف ينيوادت نأ ديرت تنك

 ىلع كلذ دتشاف «نيملسملا نم دحأ هسلاج الأ يرعشألا ىسوم يأ

 رمع هيلإ بتكف «هتبوت تنسح دق نأ رمع ىلإ ىسوم وبأ بتكف «لحرلا
 .«هتسلاجمب سانلل نذأي نأ

[érY]نأ ديري اًنالف نإ» :-هللا ههر- نيريس نبال لجر لاق  

 47١( :ةجحما نايب يف ةجحلا «(1۳) :حاضو نبا ء(۸٤١) :يمرادلا )١194/1(.

 :ةنابإلا (50) :حاضو نبا (4؟؟) )۳۹۹(.



 مدآ نبا بلق نإف «نييتأي ام ؛ال :نالفل لق :لاق «ءيشب ملكتي الو كيتأي

 .«ناك ام ىلإ يلق عحري الف ةملك عمسأ نأ فاخأ ينإو «فيعض

 نم نالجر لحد» :-هللا همحرح يعبضلا ديبع نب ءامسأ لاق [177]

 :لاق ؟ثيدحب كثدحن ركب ابأ اي :الاقف نيريس نبا ىلع ءاوهألا باحصأ

 وأ يع نامون .ال :لاق ؟هللا باتك نم ةيآ كيلع أرقنف :الاق .ال

 نأ كيلع ناك امو «ركب ابأ اي :موقلا ضعب لاقف ءاحرخف :لاق .ّنموقأل

 «ةيآ يلع آرقي نأ تيشح ينإ :لاق ؟ىلاعت هللا باتك نم ةيآ كيلع آرقي

 دنع تلكأ :-هللا همحر- يسخرسلا رمع نب هللا دبع لاق [5؟ :]

 .(اًموي نيثالث هتملك ال» :لاقف «كرابملا نبا كلذ غلبف ةلكأ ةعدب بحاص

 نبا هدنعو سواط نبا دنع تنك :-هللا همحر- رمعم لاق [:؟5]

 لحدأف «ءيشب ملكتف ءردقلا يف ملكتي حلاص هل لاقي لحجر هاتأ ذإ هل

 كينذأ يف كعباصأ لخدأ :هنبال لاقو هينذأ يف هيعبصإ سواط نبا

 .«فيعض بلقلا نإف اعيش هلوق نم عمست الف «ددشاو

 ؛(33) :ةعيرشلا هللا دبعل )٠٠١( :ةنسلا «(50) :حاضو نبا «(۳۹۷) :يمرادلا(47)
 ۲) :ةححَمْلا نايب يف ةجحلا ء(۲۱۸/۹) :ةيلحلا )۲٤۲(« :يئاكلاللا «(۳۹۸) :ةنابإلا

 )۲۸٥/۱۱(. :ريسلا «(/

 9 :يئاكلاللا (4؟4)

 )۲٤۸(. :يئاكلاللا «(4 )٠ ٠ :ةنابإلا )05١٠١55« :قازرلا دبع (4؟5)



e 5ريالا لوقلا نيرثتلا ردنا رمل  

 نب دمحم نب ميهاربإ يل لاق» ؛-هللا همحر- قازرلا دبع لاق [:75]

 مهو «معن :تلق !!اًريثك مكدنع ةلزتعملا ىرأ :-اًيلزتعم ناكو- ىج يبأ

 ؟كملكأ ىح توناحلا اذه يعم لحدت الفأ : لاق «مهنم كنأ نومعزي

 .«بلغ نمل سيل نيدلاو فيعض بلقلا نأل :تلق ؟مل :لاق .ال :تلق

 نوكي» :كرابملا نبا يل لاق :-هللا همحر- يسوطلا ليعامسإ لاق [:73]
 .(ةعدب بحاص عم سلحت نأ كايإو ,نيكاسملا عم كسلجب

 نع يناهني يروثلا نايفس ناكو» :-هللا هجرس يبايرفلا لاق [478]

 ۰ .عدبلا لهآ قد ا :يعي «نالف ةسلاج

 مدقف ءافيصخ ميركلا دبع سلاجي ىج نب ةورف ناك ]44[
 نع اوماقف ءاحرإلا نم ءيشب ملكتف «قارعلا نم سطفألا ملاس مهيلع
 .«دحأ هيلإ سلجي ال «هدحو اًسلاج هتيأر امّبرو :-يوارلا- لاق «مهسلحب

 الر :بئاسلا نب دمحم هللا همحر- يعخنلا ميهاربإ لاق [؛0]

 .اًتجرم ناكو ««اذه كيأر ىلع تمد ام انبرقت

[er1]ثراحلا نأ ينغلب» :-هللا همر يذابأ رصنلا مساقلا وبأ لاق  

 )۲۸٥/١١(. ريسلا )۱۸٦/۳۹(« قشمد خيرات )۲٤۹(« يئاكلاللا ؛(5 ٠1 ةنابإلا ( ۲

 .(314/90) نامُيإلا بعش «(1۸/۸١)ةيلحلا )۲٠١(« يئاكلاللا «(4 5 ؟) ةنابإلا (4؟0)
 )٤ 6٥(. ةنابإلا (4؟58)

 )٤١۸(. قباسلا ردصملا (4؟9)

 )٤۲۰( حاضو نبا )9۸(.

 .(۱۷/۲) بيذهتلا ١ 5/9) نازيملا )۲۰۸/٥(« باسنألا «(۲۱۹ «۲۱۰/۸) دادغب خيرات (4؟1)



1۹ 

 «ىفتخاف «لبنح نب دمحأ هرجهف «الكلا نم ءيش يف ملكت يبساحُمْلا
 .(رفن ةييرأ الإ هيلع عز ذل تنال

 :لاقف ءهبتكو يبساحملا نع :-هللا همحر- ةعرز وبأ لئس [47]
 كنإف ءرثألاب كيلع «تالالضو عدب بتك هذه «بتكلا هذهو كايإ»

 :لاقف «ةربع بتكلا هذه يف :هل ليق «بتكلا هذه نع كينغي ام هيف دحت

 ال ل رض E قاد قير حن
 ْ .«!!عدبلا ىلإ سانلا عرسأ

 هنيب ناكو «دادغب يناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد مدق [47]
 يف هل فطلتي نأ اًحلاص ملكف «سح لبنح نب دمحأ نب حلاص نيبو

 «كيتأي نأ ئلأس لحر» :هل لاقف «هابأ حلاص ىتأف «هيبأ ىلع ناذعتسالا

 لاق «ناهبصأ لهأ نم :لاق :؟نيأ نم :لاق «دواد :لاق «؟همسا ام :لاق

 لاز امف «هايإ هفيرعت نع غوري حلاص ناكو :لاق «؟هتعانص ءيش يأ»

 نب دمحم لإ بتك دق اذه :لاقف «نطف يح هنع صحفي هللا دبع وبأ
 :لاق «ئبرقي الف ؛ثدحم نآرقلا نأ معز هنأ هرمأ يف يروباسينلا ىيحي

 ىَبحَي نب دمحم» :هللا دبع وبأ لاقف «هركنيو ان يفتني «تبأ اي

 :نازيملا )١١۲/١١(( :ريسلا )۲٠١/۸(« :دادغب خيرات «(0551) :يعذربلا تالاؤس )٤۳۲(

 .اًرصتخم [ ٠٥۲ ] :مقرب ينأيسو «(۱۱۷/۲) :بيذهتلا «(176/)

 )٤۳۳( :يعذربلا تالاؤس )٥٥٥(« :دادغب خيرات )۳۷۳/۸-۳۷٤((« :باسنألا )949/4(,

 :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )۲/۲۸٦(« :ريسلا )95/17(.



 6١1ه

Eaروثأملا لوقلا نم روثنملا ردلا مل عت  

 .(يَلِإ ريصملا يف هل نذأت ال «هنم قدصأ

[ers]نم عم سلجحت نأ كايإ» :-هللا همحر ح ضايع نب ليضفلا لاق  

 كيلع فاحأ ىنإف «ءىوه بحاص عم سلحت الو «كبلق كيلع دسفي

 . هللا تقم

 باحصأ نم لحجر لاق» :-هللا همحرح عيطم يبأ نب مالس لاق [4"ه]
 وهو بويأ ىّلوف ؟ةملك نع كلأسأ ركب ابأ اي :ينايتخسلا بويأل ءاوهألا

 هرصنخب- هعبصاي ريشي ةملك فصن الو ءال «ةملك فصن الو ال :لوقي

 .(-ئميلا

[e^]رّمْعَم ابأ تعمس) :-هللا هه ر- لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق  

 -يح نبا- حلاص نب نسح نع ثّدح اذإ ناكف «عيكو دنع انك :لوقي

 لاقف ؟نسح ثيدح نوبتكت ال مكل ام :لاقف «بتكن ملف انيديأ انكسمأ

 .(عيكو تكسف «-فیسلا یری ناك هنأ :ينعي- اذكه هديب ؟ يحأ هل

 .(555) :يئاكلاللا )٠٠١(« :ةنابإلا )4٤(

 ١١/ 3ك :ريسلا «(۲) :ةعيرشلا هللا دبعل )١٠١1( :ةنسلا )۳۷٤(« :ردقلا (455)
 .[ 779 ] مقرب عسوأ جيرخت رثألا اذه قبس ( ٥

 ,(514/0) :ريسلا )۱۸۲/١(« :لامكلا بيذهت «(۲۳۲/۱) :يليقعلا ءافعض (47)

 )۲٤۷/۲(. :نازيملا

 )۲٤۹/۲(. :بيذهتلا «ةقباسلا رداصملا )٤١۷(



١١ 

 نم انيلإ بحأ نايفس مسيت» :لاقف ؛ملاص نب نسحلا قمم هل ركذو
 .(حلاص نب نسحلا قْعّص

 ناك ولر :-هللا همحر- يدعسلا لهلهم نب لضفم لاق ]٤۳۸[

 هنم تررفو هئرذح ؛هتعدبب كثدحي هيلإ تسلح اذإ ةعدبلا بحاص
 هتعدب كيلع لحدُي مث هسلج ودب يف ةنّسلا ثيداحأب كئدحي هنكلو

 س سى سس باسل

 )438( :ةنابإلا )٤ ۳۹(.



\o۲ 

 َةَّنس عدبلاو ءاوهألا لهأ رجه [19]

[er4]فلتخت ال) :"مامتلا" يف هللا هحر- نيسحلا وبأ يضاقلا لاق  

 يذ نيب كلذ يف قرف الو ءةللا قاسفو عدبلا لهأ رجه يف ةياورلا

 يمدآل قحلا ناك اذإ امأف «ىلاعت هلل قحلا ناك اذإ يبحألاو محرلا

 ناك نإف «ترظن كلذ وحنو اًبصغ لام ذحأو ةبيغلاو بسلاو فذقلاك

 .«هترجه زج مل هماحرأو هبراقأ نم كلذل لعافلاو رحاهملا

 يصاعم اب رهج نم رجه نسي» :-هللا همحر- حلفم نبا لاق ]٠٤٠١[

 .(ةيداقتعالاو ةيلوقلاو ةيلعفلا

 ةيصعم ىلع ميقم هنأ ملع اذإ» :-هللا همر دمحأ مامإلا لاق [4 51]

 لحرلل نيبتي فيك الإو «عجري يح هافج وه نإ ماي مل كلذب ملعي وهو
 .(!؟قيدص نم ةوفح الو ءاّركنُم ري مل اذإ هيلع وه ام

 «قوسفلاو عدبلا لهأ نارجه» :-هللا هحر- يوونلا لاق [441]

 )۲۳۸/١(. :ةيعرشلا بادآلا )٤١۹(

 .(۲۲۹/۱) :قباسلا ردصملا (440)

 ٠ .قباسلا ردصملا )٤٤١(

 )٤٤۲( ملسم حرش )٠١7/11( :هجام نبا ننس حرش «(۲۲/۰) :ملسم ىلع جابيدلا )١/

  ۲:يناقرزلا حرش )٤/۳۲۸(.



\or 

 .«اًمئاد مهئارجه زوجي ؛ملعلا عم ةنسلا يذبانمو

 عدبلاو ءاوهألا لهأ ةرجه نإ» :-هللا همحر- يباطخلا لاق [:5؟] .

 .«قحلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا مهنم رهظت مّل ام «تاقوألا رم ىلع ةمئاد

 عدبلاو ءاوهألا لهأ رجه» :-هللا همر ريثألا نبا لاق [:::]

 .عادبأ بولطم

 قسف وأ رفك نم رجه بجيو) :-هللا همجر ح دجأ مامإلا لاق [::ه]

 وأ «هيلع درلا نع زجع نم ىلع ةقسفم وأ ةلضم ةعدب ىلإ اعد وأ ةعدبب

 .«هریغ نود يذأتلاو هب رارتغالا فاح

 لهأ نم مالسإلا لحم ملعت نأ تدرأ اذإ» :اًضيأ لاقو ]٤٠٤١[

 يف مهجيجض الو «عماوجلا باوبأ يف مهماحز ىلإ رظنت الف ؛نامزلا

 .(ةعيرشلا ءادعأ مهتأطاوم ىلإ رظنا امّنِإو «كيبلب فقوملا

 مهرفاك :عدبلا لهأ نارجهو» :-هللا همحرح ميم نبا لاق ]٤٤١[

 هوركمو (ةيافك ضرف مهيلع مالسلا كرتو «يصاعملاب نيرهاظتملاو مهقسافو

 .(401/5) :دوبعملا نوع «(١٠٠/ه) :برعلا ناسل «(7 45/0) :ةياهنلا (457)

 )٤۳۹/٩(. :ريدقلا ضيف (454)

 )۲۳۷/١(. :ةيعرشلا بادآلا (445)

 .قباسلا ردصملا (447)

 )٤٤۷( :عورفلا )547/7 ١( «ةيملعلا .ط )۲/۱۸١( :ةيعرشلا بادآلا «بتكلا ماع .ط )١

.TY/ 



 «نلعم عدتبم الو «نلعم قساف ىلع دحأ ملسي ال :ليقو «سانلا رئاسل

 .«مايأ ةثالث قوف مالسلا نم ٌروتسم ملسم رجه الو

 عدبلا لهأ نارجه بحتسي» :-هللا هحر- يوونلا لاق ]٤٤۸[

 .«اًرحزو مهل اًريقحت مهتعطاقمو «مهيلع مالسلا كرتو ةرهاظلا يصاعملاو

 :-هللا همحرح ئاهبصألا دمحم نب ليعامسإ مساقلا وبأ لاق ]٤٤۹[

 ءافعض بولقب قلعت الك ةّنسس مهئرشاعمو «عدبلا لهأ ةسلاج كرتو»

 نوكي الثلو ؛ةعدبلا لهأ مِهَّنَأ سانلا ملعي ىَّتحو «مهتعدب ضعب نيملسملا

 .«مهتعدب روهظ ىلإ ةعيرذ مهتسلاحم

 :لوقي هللا دبع ابأ تعمس :-هللا همحر- ديعس نب يلع لاق [:50]

 ال :لاقف .؟هيتأت الأ :كلامل ليقف ؛ةنيدملا [يعالكلا ديزي نبا] روث مدق»

 هوتأت ال :لاقو هِي هللا لوسر دجسم يف عدتبم لحر دنع عمتجي

 .([ردقلا ىري ناک و ]

 )٤٤۸( :ملسم حرش )۱۰۰/۱۷(.

 )449( :ةجحَمْلا نايب يف ةجحلا )٥٠۹/۲(.

 ):40( :ةنابإلا )٩ ٤۹۷ ۰٤۹( :يئاكلاللا )۱۳۳۷(.



 ءاوهألا لهأ بتك قرحب فلسلا ضعب ةيصو [*]
 مهنع ةباتكلاو اهنم ذخألا نع يهنلاو عدبلاو

 دحأ نع اوبتكت نأ مكايإ» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق [:ه1]

 .«ًاريثك الو ًاليلق ءاوهألا باحصأ نم

 ابأ تدهش» :-هللا هحر- يعذربلا ورمع نب ديعس لاق [451]
 بتكلا هذهو كايإ :لئاسلل لاقف ؛هبتكو ييماحما ثراحلا نع لعس ةعرز

 ۰ .(تالالضو عدب بتك هذه

 :-هللا همحر- خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع لاق [407]

 اهيدابو اهيفاح ةعلاطمو اهيف رظنلا نع ةريصبلاو ملعلا لهأ رذح دقو»
 نمم برغملا ءاملع اهقيرحتب ىفأ لب «-يلازغلل ءايحإلا باتك :ينعي-

 .«... "نيدلا مولع ةتامإ" مهنم ريثك اهاممو «ةنسلاب فرغ

 ثيدحلا بحاص نم ترعتسا» :دمحأل تلق :يذوُرمْلا لاق [:54]

 )۲۳١/١١(. :ريسلا (401)

 :نازيملا )۲۲١((« :بيذهتلا )۲٠١/۸(« :دادغب خيرات )57١((« :يعذربلا تالاؤس (455؟)

 .[ 4737 ] :مقر اذه نم لوطأب قبس دقو )١١5/1١1( :ريسلا ىلكمأ؟)

 )٠٥١( :ةينسلا رردلا )945/7(.

 )٤ ٠١( :ةيعرشلا بادآلا )1/537١(.



 .(معن :لاق ؟هقرحأ نأ ىرت ةّيدر ثيداحأ هيف :يئعي ؛اًباتك

 زاّربلا نب نسح مزع» :"صصقلا" باتك يف يِذوُرمْلا لاقو [:55]
 يذلا "نيسلدملا " باتكب اوئيجي ج ديلا دبع نب رصن وبأو

 تيضمف .يميتلا ناميلسو «شمعألا ىلع هيف نعطي يسيباركلا هعضو

 ىلع هوضرعي نأ موق ديري كباتك نإ :تلقف نيئالثو عبرأ ةنس يف هيلإ
 لحجر هللا دبع ابأ نإ :لاقف .هيلع تمدن دق كنأ رهظأف هللا دبع يبأ

 نأ روث وبأ ٍئلأس دقل .هيلع ضرعي نأ تيضر دق .قفوي هلثم ءحلاص

 يه نمل ملعي ال وهو هللا دبع يبأ ىلإ باتكلاب ءيجف تيبأف «هوحأ

 «شمعألا ىلع عضو هيف عضومو «باتكلا نم تاعشبتسم ىلع اومّلعف
 دق ريبزلا نبا اذهف فيسلا ىري ناك حلاص نب نسحلا نأ متمعز نإ :هيفو

 ىلع عضوف «ملاص نب نسحلا ةرصُن دارأ اذه :هللا دبع وبأ لاقف .جرح

 .باتكلا اذه يف ثيداحأ ضفاورلل عمج دقو لك هللا لوسر باحصأ

 .باتكلا اذه بحاص ىلإ نوفلتخي اننايتف نإ :رصن وبأ لاقف

 .(هنع اورذح :لاقف

 يذلا "ةيعامتحالا ةلادعلا" :باتك «دمحأ مامإلا ىأر ول فيك /ج

 فط نامثع يفو لب «-مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا ىلع نْمَط هيف

 الكا ىسوم نم صقنتو نعط هيف يذلا "تايصخشو بتك" :باتكو

 )۸٤(. :(ه1 1-5١ 1541) تايفو :مالسإلا خيرات (هه)



 هال ١

EA 

 فصو هيفو «دوحولا ةدحوب لوقلا هيف يذلا "نآرقلا لالظ يف" :باتكو

 ىرخأ ماوطو...و...و تاعاقيإو «ةيقيسوم تاغرت اهنأب ةينآرقلا تايآلل .

 هنم ىشخي اميف رظنلا مرحيو» :-هللا همحرح حلفم نبا لاق [:هد]

 همحر- دمحأ مامإلا صنو :لاق ٌمّت.ةهبشلاو كشلا يف عوقولاو لالضلا
 ةلضملا عدبلاو مالكلا لهأ بتك يف رظنلا نم عنملا yT هللا

 .(اهتياورو اهتءارقو

 نيركفملا"#ب مويلا نوّتسُي ام بتك "مالكلا لهأ" بتك رئاظنو /ج
 ءاهفئاوط عيمجب "نوملسملا ناوحإلا ةقرف" تادايق مهو "نييمالسإلا

 ىتثأ نم ئّري الو .ضعبلا مهضعب ىلع اوفلتخا نإو ؛اهلحنو ءاهللمو
 فرع دقو ؛ةّيدرلا مهاوقأ نع تكسو «مهنع رذتعاو ؛مهدجمو «مهيلع
 .!!مهلاحي فرع وأ «مهاح

 داع دع دج د

 .(1//199) :ةيعرشلا بادآلا (455)



10۸ 

 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا رل طسعصص م

 نيدلا يف ةموصخلاو ةرظانملاو لادجلا مذ [؟١]

 مالكلا بحي لحرلا تيأر اذإ» :-هللا هجر دمحأ مامإلا لاق [؛هال]

 .(هرذحاف

 «ةنسلا نع بذ نإو مالك بحاص سلاجت ال» :اًضيأ لاقو [458]

 .«ريخ ىلإ هرمأ لوثي ال هنإف

 نع لادجلاو ءارملا عد» :-هللا همحر- هبنم نب بهو لاق [459]

 يرامت فيكف «كنم ملعأ وه لحر :نيلجر دحأ زجعت ال كنإف كرمأ

 لداجتو يرامت فيكف «هنم ملعأ تنأ لحرو ؟كنم ملعأ وه نم لداحتو

 .«كيلع كلذ عطقاف ؛كعيطي الو ؟هنم ملعأ تنأ نم

 همحر- سنأ نب كلام فرصنا :-هللا همحر- ىسيع نب نعم لاق [:0]

 وبأ :هل لاقي لجر هقحلف «يدي ىلع ئكتم وهو «دجسملا نم اًموي -هللا
 كملكأ ءائيش م عمسا «هللا دبع اي :لاقف ءءاجرإلاب مهتي ناك «ةيروحلا

 ؛عبتا كتبلغ نإ :لاق ؟يتبلغ ناف :لاق «يأرب كربحأو كحاحأو «هب

 .(1۷۹) :ةنابإلا (؛هال)

 .قباسلا ردصملا (458)

 .(514) :ةعيرشلا (559)

 )١١١/۸(. :ريسلا .(55) :قباسلا ردصملا (40)
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 اي :كلام لاقف «هعبتن :لاق ؟انبلغف انملكف رحآ لحجر ءاج نإف :كلام لاق
 .«نيد ىلإ نيد نم لقتنت كارأو ءدحاو نيدب ةي ادمحم لبو هللا ثعب هللا دبع

 اًضرغ هنيد لعج نم» :-هللا همحر- زيزعلا دبع نب رمع لاق [471]

 .«لقنتلا رثكأ تاموصخلل

 .افده :يأ :اًضرغ /ج

 لجر بتكو :-هللا همر لبنح نب قاحسإ نب لبنح لاق [47]
 لهأ ىلع درلا هيف حرشي اًباتك عضي نأ هيف هنذأتسي اًباتك هللا دبع يبأ ىلإ

 وبأ هيلإ بتكف «مهيلع جتحيو مهرظانيف مالكلا لهأ عم رضحي نأو «عدبلا
 :هللا دبع

 ريض كادت اةن

 انک يذلا «روذحمو هوركم لك كنع عفدو «كتبقاع هللا نسحأ

 باتك يف ناك ام ىلإ ءاهتنالاو ميلستلا يف رومألا امّنِإو «غيزلا لهأ عم

 .ط )٤٤( ءاطع (۷۸) :ثيدحلا فلتخم ليوأت «(۳۰ )٤ :يمرادلا «(091/0) :دعس نبا )٤٩۱(

 2075) :ةنابإلا «(15 2315) :ةعيرشلا «(514 23171 :ناسللا بادآو تمصلا «يبتملا

 عماج :(518/9) :ةيلحلا (517) :يئاكلاللا م١ ۷ هالال م15 م4

 )٤۱۲(. :ملعلا نايب

 .هنم بيرق (۱۹۹/۱) :ةيعرشلا بادآلا )48١(« :ةنابإلا (457)



 درتل غيزلاو عدبلا لهأ عم سولحلا يف ال لك هللا لوسر ةنس وأ هللا

 -هللا ءاش نإ- ةمالسلاف «نوعحري ال مهو «كيلع نوسّبلي مِهَّنإف مهيلع

 ءؤرما هللا قتيلف «مهتلالضو مهتعدب يف مهعم ضوخلاو مهتسلاحم كرت يف

 نكي الو «هسفنل همدقي حلاص لمع نم اًدغ هعفن هيلع دوعي ام ىلإ رصيلو

 لاحلا ىلع هسفن لمحيف ةجحلا دارأ هنم جرح وه اذإف اًرمأ ثدحي نمم

 امو هتعدب هب نيزيل لطابب وأ قحب هنم جرح امل ةجحلا بلطو «هيف
 وهف «هنع لمح دق باتك يف هعضو دق نوكي نأ كلذ نم دشأو «ثدحأ

 لأسنو ر نقال دعي نإو «لطابلاو قحلا كلذ نيزي نأ ديري

 .«كيلع مالسلاو .كلو انل قيفوتلا هللا

 انترذح دق :لئاق لاق نإف» :-هللا همحر- ةطب نبا لاق [47]

 هذه نإو قحلا وه اذه نأ انملع دقو «ةرظانملاو لادجلاو ءارملاو ةموصخلا

 نيرصبتسملا ءاملعلاو نينمؤملا نم ءالقعلاو ةباحصلا قيرطو «ءاملعلا ليبس

 ترهظ دق يتلا ءاوهألا هذه نم ءيش نع لأسي لجر ينءاج نإف

 يم سمتلي ءايشأب اهنم ييبطاخيو «ترشتنا يلا ةحيبقلا بهاذملاو

 يف اًذفان اًرصبو اهب اًملع يل ميركلا هللا بهو دق نم انأو ؛اهيلع باوجلا

 درأ الو هتعدبو هاوهو هيلخأو هبيحأ الو ديري امب ملكتي هكرتأفأ ءاهفشك

 لهأ نم هب ىلبت يذلا نأ -هللا كمحر- يأ اي ملعا :هل لوقأ يف

 4 5( :ةنابإلا )1۷٩(.



 لم

 نح تقرع دق الجر اهإ ةا نم اًدعاو نركب نأ لغم نا نالا اذه

 دق امنإو «ةماقتسالا قيرط هدصقو ةمالسلل هتبحمو هبهذم ليمجو هتقيرط

 قطنت يهف مهّبولق نيطايشلا تنكس دق نيذلا ءالؤه مالك نم هعمس قرط

 ؛هب يلب دق امم جرخملا هجو فرعي سيلو «مهتنسلأ ىلع رفكلا عاونأب

 دقو «يذوأ ام افشلاو هب يلب امم جرحملا سمتلي دشرتسم لاؤس هلاؤسف

 هقيفوت كيلع ضرتفا دق يذلا اذهف هتفلاخم تنمأو هتعاط ترعشتسا

 .نيطايشلا ديك لئابح نم هداشرإو

 ةحيحصلا راثآلاو ةنّسلاو باتكلا نم هيلع هفقوتو هب هدشرت ام نكيلو

 ةظعوملاو ةمكحلاب كلذ لكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا ءاملع نم

 قيقد ىلع صوغلاو يأرلا لحمتو هفرعت ال امل فلكتلاو كايإو «ةنسحلا
 كتدارإ نإف «ةنّسلا هب ديرت تنك نإو «ةعدب كلعف نم كلذ نإف مالكلا

 ةنسلا ريغ نم ةنسلا ىلع كمالكو «لطاب قحلا قيرط ريغ نم قحلل
 هحالص بلطت الو «كسفن مقسب ءافشلا كبحاصل سمتلت الو «ةعدب
 ال هسفنل هيف ريخ ال نمو «هسفن شغ نم سانلا حصني ال هنإف كداسفب

 .«هرصنو هناعأ هللا ىقتا نمو «هددسو هقفو هللا دارأ نمف «هريغل هيف ريح

 ناك نإ :لئاق لاق نإ» :-هللا همحر- يرجآلا ركب وبأ لاق ]٤ ٤١]
 هعزاني «نيدلا يف ةلأسم نع هلأسي لجر هءاجف ءاًملع و هللا هملع دق لحر

 يرق هيلع درر EE روت طاب نأ هل عن سمار

 .(515) :ةعيرشلا (5514)



caروثاملا لوقلا نم روثنملاردلا مل صك”  

 ةمئأ نم مدقت نم هانرذح يذلا وهو «هنع انيهُت يذلا اذه :هل ليق
 .نيملسملا

 .؟عنصن اذامف :لئاق لاق نإف

 قيرط ىلإ دشرتسم ةلأسم ؛هتلأسم كلأسي يذلا ناك نإ :هل ليق
 باتكلا نم ملعلاب «نايبلا نم نوكي ام دشرأب هدشرأف «ةرظانم ال قحلا
 «كترظانم ديري ناك نإو «نيملسملا ةمئأ لوقو «ةباحصلا لوقو «ةنّسلاو
 .كنيد ىلع هرذحاو ءءاملعلا كل هرك يذلا اذهف ؛كتلداحبو

 .؟ مهنع تكسنو «لطابلاب نوملكتي مهعّدن :لاق نإف
 نم مهيلع دشأ هب اوملكت ال كترجهو مهنع كتوكس :هل ليق

 .(نيملسملا ءاملع نم حاصلا فلسلا نم مدقت نم لاق اذك «مه كترظانم
 نأ اندنع ةنّسلا سيل» :-هللا همر يرسبلا هللا دبع لاق [؛5ه]

 .«مهنم اًدحأ ملكت الأ اندنع ةنّسلا نكلو ىءاوهألا لهأ ىلع درت

 اي :سنأ نب كلامل تلق» :-هللا همحر- ليمج نب مثيهلا لاق [ةةك]
 ربخي نكلو ءال :لاق ؟اهنع لداجيأ ةنسلاب اًملاع نوكي لحرلا ؛هللا دبع ابأ
 نك الإو هنم تلبق نإف ؛ةنسلاب

[ev]نب دمحأل تلق» :-هللا همحر- قارولا بلاغ نب سابعلا لاق  

 )1( :ةنابإلا )٤۷۸(.

 )٤ ٤١(. :ملعلا نايب عماج (477)
 :دشرألا دصقملا «(۲۸۷ ء١/٠١۲) :ةيعرشلا بادآلا )۲۳١/١(« :ةلبانحلا تاقبط (4107)

(VAY) 



11۳ 

 يريغ ةنّسلا فرعي نم هيف سيل سلحملا يف نوكأ «هللا دبع ابأ اي :لبنح

 ةنسلاب ربخأ ءاذهل كسفن بصنت ال :لاق ؟هيلع درأ عدتبم ملكتم ملكتيف

 .(اًمصاخم الإ كارأ ام :لاقف .لوقلا هيلع تدعأف «مصاخت الو

 نسحلا ىلإ لحر ءاج» :-هللا همحر-ناسح نب ماشه لاق [:54]

 لاقف ؛نيدلا يف كمصاخأ ىح لاعت ؛ديعس ابأ اي :لاقف ؛يرصبلا

 .«هسمتلاف كنيد تللضأ تنك نإف ؛ينيد ترصبأ دقف انأ اّمأ :نسحلا

 )٠٠١(. :يئاكلاللا «(085) :ةنابإلا (55) :ةعيرشلا (478)



 روثأملا لوقلا نمروثنم اردلا مل اع

 مهميظعت مدعو عدبلا لهأ ريقحت [۲۲]

 ةعدب بحاص مّظع نمر :-هللا همحرح ضايع نب ليضفلا لاق ]۹[

 فحختسا دقف «عدتبم هجو يف مّسبت نمو مالسإلا مده ىلع ناعأ دقف

 عطق دقف عدتبم نم هتعرک جوز نمو فلک دمحم ىلع ْزْلَيك هللا لزنأ امب

 .«عحري ىتح هللا طخس يف لزي مل عدتبم ةزانج عبت نمو ءاهمحر

 عم لكآ الو ينارصنو يدوهي عم لكآ» :اًضيأ لاقو ]47١0[

 .(عدتبم

 ةعدب بحاص رقو نم» :-هللا همحر- ةرسيم نب ميهاربإ لاق ]٤۷١[

 .(مالسإلا مده ىلع ناعأ دقف

 لوسر ثيداحأب ثّدح نم لك» :-هللا همحر دمحأ مامإلا لاق ]٤۷۲[

 .«نيع َةَمْعُ الو «ةمارك الو ءال !؟هيلإ سلجُي اًعدتبم ناكو لكي هللا

 نم الجر تيأر اذإ» :-هللا همحر- ضايع نب ليضفلا لاق [47]
 .«نيقفانملا نم الجر تيأر امّنأكف عدبلا لهأ

 .(1454) :دشرألا دصقملا «(47/9) :ةلبانحلا تاقبط «يراهئربلا (۳۹) :ةنسلا (579)

 .يراهبربلا (۳۹) :ةنسلا (47)
 .(۲۷۳) :يئاكلاللا (؛71)

 )٤4۷۲( :ةلبانحلا تاقبط )۳۲١((« :دشرألا دصقملا )١4(.

 .يراهبريلا )١۲۷( :ةنسلا )٤۷۳(



 ةنسلاوداقتعالا يف

 ايب يبنلا ثيدحب اوثدح نإو عدبلاو ءاوهألا لهابرارتغالا مدع[؟؟]

 ءامسألا قيربب الو ... مالكلا ةقشقشو ةباطخلا اوداجأ نإو

 نب دمحأ يل لاق :-هللا هحر- جارسلا قاحسإ نب ليعامسإ لاق [474]

 ولف «كدنع نوكلا رثكي -يبساحملا :نيعي- ثراحلا نأ ٰيغلبي» :اًموي لبنح

 :تلقف «همالك ٌعمسأف ؛يناري ال ثيح نم ئتسلحأو كلزنم هترضحأ

 .هللا دبع يبأ نم ءادتبالا اذه ئرسو «هللا دبع ابأ اي كل ةعاطلاو عمسلا

 كباحصأ لأستو :تلقف «ةليللا كلت انرضحي نأ هتلأسو ثراحلا تدصقف

 بْمُكلا ىلع مهدزت الف «ةرثك مهيف ليعامسإ اي :لاقف «كعم اورضحي نأ
 ىلإ تفرصناو «هب ينرمأ ام تلعفف .تعطتسا ام امهنم رثكأو «رمتلاو

 دهتجاف «رادلا يف ةفرغ دعصو «برغملا دعب رضحف «هتربخأف هللا دبع يبأ

 ةالصل اوماق مث اولكأف «هباحصأو ثراحلا رضحو «غرف نأ ىلإ هدرو يف

 ال توكس مهو «ثراحلا يدي نيب اودعقو ءاهدعب اولصي مّلو ةمتعلا

 لأسو مهنم دحاو أدتباف ؛ليللا فصن نم بيرق ىلإ مهنم دحاو قطني

 ىلع نأكو «نوعمتسي هباحصأو «مالكلا يف ذحأف ءةلأسم نع ثراحلا

 «همالک يف وهو «قعزي نم مهنمو «يکبي نم مهنمف «ريطلا مهسوعر

 )٤۷٤( :دادغب خيرات )715 - 7١4/8(« :مامإلا بقانم )۱۸١( :ريسلا «يزوجلا نبال )١١/

 ۷(« :بيذهتلا «(۲۷۹/۲) :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١١۷/۲(.



 يشغ ىح ىكب دق هتدجوف هللا دبع يبأ لاح فّرعتأل ةفرغلا تدعصف

 اوماقف ءاوحبصأ ىح مهلاح كلت لزت ملو «مهيلإ تفرصناف .هيلع
 فيك : تلقف «-لاحلا ريغتم وهو- هللا دبع يبأ ىلإ تدعصف ءاوقّرفتو
 «موقلا ءالؤه لثم تيأر نأ ملعأ ام» :لاقف ؟هللا دبع ابأ اي ءالؤه تيأر

 نم تفصو ام ىلعو ؛لحرلا اذه مالك لثم قئاقحلا ملع يف تعم الو

 .«جرخو ماق مث ؛مهتبحص كل ىرأ ال نف مهلاوحأ
 هنيلو هعوشحخ كرغي ال» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا اًضيأ لاقو [475]

 ال -يبساحملا ثراحلا :ئيعي- ءوس لحر هنإف هسأر سيكدتب رتغت ال ...

 ناكو كلي هللا لوسر ثيداحأب ثدح نم لك «هل ةمارك ال «هملکت

 .«نيع ىَمْعُن الو «ةمارك الو ءال ؟هيلإ سلجت اعدتبم

 .عوضخلا :ةناكتسالاو «ناوكألا دحاو :نوكلا / ج

 .نهُدلا ةراصُع :بلمكلا

 .ةيلعلا :ةفرُغلا

 .ءاشعلا :ةمتعلا

 سا :قغرلا

 داع د د ےک

 [415] مقرب قبس دقو ءاًرصتخم ۷١( 4):دشرألا دصقملا «(77) :ةلبانحلا تاقبط (475)

 .ةصق هيفو
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 قسفلا لهأ نم رش عدبلا لهأ [؟4]

 ا يبا نوكي نأل» :-هللا همحر- رذنملا نب ةاطرأ لاق [577]

 ءاًقساف يبا بحصي نأل» :-هللا همحر- ريبج نب ديعس لاق ]٤۷۷[

 .«اًعدتبم اًدباع بحصي نأ نم ّيَلِإ بحأ ايس ءارطاش

 .اًثبخ هلهأ ايعأ يذلا :رطاشلا /ج

 بنذ لكب دبعلا هللا ىقلي نأل» :-هللا همحرح يعفاشلا لاق [۷۸]

 .«ىوهلا نم ءيشب هاقلي نأ نم ريخ كرشلا الح ام

 لهأ نم ةنّسلا لهأ روبق» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [475]

 ةنسلا لهأ قاسف «ةرفح داهّرلا نم عدبلا لهأ روبقو «ةضور رئابكلا

 .«هللا ءادعأ ةعدبلا لهأ داهزو «هللا ءايلوأ

 .ةرضخلا تاذ ضرألا :ةضورلا / ج

 )٤۷١( :ةنايإلاو حرشلا )89(.

 )٠١۸(. :داقتعالا يف يقهيبلا ىلإ هازعو «يراهئربلل (١١؟4) :"ةنسلا" ققحم هركذ (4770)

 (۲۳۹) داقتعالا )505/1١(« :ىربكلا «(۱۱۱/۹) :ةيلحلا «(۸۷) ةنابإلاو حرشلا )٤۷۸(

 )594/1١١(. :ةياهنلاو ةيادبلا ۳٠١(« 709/01) :قشمد خيرات ؛يقهيبلل امهالك
 )٤۷۹( :ةلبانحلا تاقبط )١854/1( :دمحألا جهنملا )597/1(.
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maonnnn ][(مهدصصصعم ] روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا رل 

 ءرويطلاب بعلي كنبا انيأر» :-هللا همحر- لوغم نب كلامل ليق ]٤۸٠[

 .(عادتبم ةبحص نع هتلغش نأ اذبح :لاقف

 اًيئارصنو اًيدوهي رواحأ نألر :-هللا همر ح ىسوم وبأ لاق ]>۸۱[

 .«يلق ضرك یوه بحاص ينرواجي نأ نم يلإ بحأ ريزانخو ةدرقو

[é۲]ريزانخلاو ةدرقلا ينرواحت نئل» :هللا دبع نب سوأ ءازوجلا وبأ لاق  

 يف اولخد دقو ءءاوهألا لهأ نم لجر ينرواجي نأ نم يلإ بحأ ؛راد يف

 نم لماثألا ُمُكْيَلَع اوُضَع اَوَلَخ اًذإَو اَنمآ اوُناَق مكر اًذإَوظ :ةيآلا هذه

 .119[(0 :نارمع لآ] «روُدّصلا تاڌب ميلع هللا نإ مكعب اوُنوُم لُق ُظْيَعْلا

 ةقرسلاو انزلا نع ىهنأ» :هنبال هللا همحر- ديبع نب سنوي لاق [18؟]

 ورمع يأرب هاقلت نأ نم بحأ اذهب لَك و هللا ىقلت نئلو «رمخلا برشو

 .(ورمع باحصأو ديبع نبا

 ردقلا ىري ؛اًعدتبم ناك :ناسيك نبا لاقي ؛دیبع نب ورمع أج

 هيلإ وعديو

 هللاو» :ىسيع هنبا قح يف هللا هه ر- بشوح نب ماوعلا لاق ]>۸4[

 )٠٠(. :ةنابإلاو حرشلا )٤۸٠(

 .(459) :ةنابإلا )48١(

 .(4 517 2455) :قباسلا ردصملا )٤۸۲(

 :ةيلحلا «(455) :ةنابإلا «(785/7) :يليقعلا ءافعض )١١۳١١(« :دعجلا نبا دنسم (487)

 .(۳۹۰/۱۱) :بيذهتلا )۲۹٤/٩(« :ريسلا «(۲۱/۲)

(fA)(ةهك) :حاضو نبا . 
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 نم لإ بحأ «لطابلاو ةبرشألاو طباربلا باحصأ سلاجي ىسيع ىرأ نأل
 .«عدبلا لهأ تاموصخلا باحصأ سلاح هارأ نأ

 .مجعلا يهالم نم دوعلا وهو ؛طبرب عمج :طباربلا /ج

 ةلزتعملا نم لحر ينيقل» :-هللا هجرس ديبع نب ىَيحَي لاق ]٤۸٥[

 عم يشمأ نإ يّنِإف ءيضمأ نأ امإو يضمُت نأ امإ :تلقف «تمقف ؛ماقف

 .«كعم يشمأ نأ نم ّيَلِإ بحأ ينارصن

 بحاص ينرواجي نأل» :-هللا همحر- نانس نب دمحأ لاق [487]

 روبنطلا بحاص نأل «ةعدب بحاص ينرواجي نأ نم يلإ ّبحأ روبنط
 .«ثادحألاو ناريحلاو سانلا دسفي عدتبملاو «روبنطلا رسكأو «هاهنأ

 .برعم يسراف ؛هب بعلي يذلا :روبنطلا /ج

 تيأر اذإ» :-هللا هحر- يراهتربلا نسحلا دمحم وبأ لاق ]٤۸۷[
 نعام «ارتافا اقسافا «تسذكاو :قيرطلا هيدر همنا لهأ' نم لكلا

 كرضي سيل هنإف ؛هعم سلجاو «هبحصاف ؛ةنّسلا ىلع وهو ًألاض صاعم

 ةدابعلاب اقرت ءافشقتم «ةدابعلا يف اًدهتحم لحرلا تيأر اذإو 0

 شمت الو «همالک عمست الو دعم د او «هسلاجج الف ؛ىوه بحاص

 .«هعم كلهتف هتقيرط يلحتست نأ نمآ ال يّنِإَف «قيرط يف هعم

 ٠ )486( :قباسلا ردصملا )09(.

 )٤۷۳(. :ةنابإلا (485)

 )٥۷۷/۳(. :ةيعرشلا بادآلا «يراهتربلا )١٤١۹( :ةنسلا )٤۸۷(



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 مهتوعدل امّنِإو «قالطإلا ىلع تسيل ةاصعلاو قاسفلا ةسلاج /ج

 .ةدئاف ندأ مهتبحصل نكت مّل اذإ بحاو مهنع داعتبالا الإو ؛مهتيادهو

 عدبلا لهأ لباقم يف ؛لاق ام -هللا همحر يراهئربلا مامإلا- لاق امّنإَو

 كالهاك سيل ا يف كالملا نأل ؛ةنسلل ةفلاخملا ءاوهألا باحصأو

 ۰ .ةيصعملا يف
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 هبشلا عفدو ةنسلا نع عافدلا [10]

 ةنسحلا ةلداجملاب بجاوٌرمأ

 ةالصلاو موصلاب لغتشا اذإ» :-هللا همحر- دمحأ مامإلا لاق ]٤۸۸[

 اذإو هسفنل ةالصلاو موصلاف «عدبلا لهأ يف مالكلا نع تكسو لزتعاو

 .«لضفأ ملكتي هريغلو هل ناك ملكت

 لحرلا :لبنح نب دمحأل ليق» :هنع ىرخأ ةرابع يف ءاحو [489]

 اذإ :لاقف ء؟عدبلا لهأ يف ملكتي وأ كيلإ بحأ فكذعيو يلصيو موصي

 وه اغإف عدبلا لهأ يف ملكت اذإو «هسفنل وه امّنإف فكتعاو ىلصو ماص
 ٤ .«لضفأ اذه «نيملسملل

 توكسلاب رمأن اّنك دق» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [۹۰]

 يفني ام هرمأ نم نيبنو كلذ عفدن نأ انل ذب ناك ءام رمأ ىلإ انيعد املف

 يه ياب ْمُهَلداَجَو :ىَلاَعَت هلوقب كلذل لدتسا مث بولاق ام هنع
 ٠۲١[. :لحتلا] .46نّسْحَأ

 موي يئامصح اونوكي نأل» :-هللا همحر- نيعم نب ىّبحَي لاق [431]

 )۲١۷/١(. :ةيعرشلا بادآلا (4848)

 .(۲۳۱/۲۸) :ىواتفلا عومجم (489)

 .(؟1١//1) :ةيعرشلا بادآلا (45)

 ]٤۹٤[. :مقرب ينأيسو )٠٠۳( :خماشلا ملعلا «(۳1۹/۲) :يوارلا بيردت (491)



e 7ا وقل نموت را ل  
 هلي هللا لوسر يمصخ نوكي نأ نم ريخ -عدبلا لهأ :ينعي- ةمايقلا

 .«يشيدح نع بذكلا بذت مل مل :لوقي .هتتس نع بذلا يكرتب

 حلاصملا يف بحاو حصنلا» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [131]

 «نوبذكي وأ نوطلغي نيذلا ثيدحلا ةلقن لثم ؛ةماعلاو ةصاخلا ةينيدلا

 تادابعلا وأ ؛ةنسلاو باتكلل ةفلاخملا تالاقملا لهأ نم عدبلا ةمئأ لثمو

 بحاو مهنم ةمألا ريذحتو مهلاح نايب نإف «ةنسلاو باتكلل ةفلاخملا

 يغب عفدو «هتعرشو هحاهنمو هنيدو هللا ليبس ريهطت ذإ «نيملسملا قافتاب
 الولو «نيملسملا قافتاب ةيافكلا ىلع بحاو ؛كلذ ىلع مهناودعو ءالؤه

 نم مظعأ هداسف ناكو «نيدلا دسفل ءالؤه ررض عفدل هللا هميقي نم

 اودسفي مل اولوتسا اذإ ءالؤه نإف «برحلا لهأ نم ودعلا ءاليتسا داسف

 مهف و لهأ- كئلوأ امأو ءاعبت الإ نيدلا نم اهيف امو بولقلا

 .«ءادتبا بولقلا دسفي

 نأ تكسو تنأ تكس اذإ» :-هللا همحرح دمحأ مامإلا لاق [537]

 .(ميقسلا نم حيحصلا لهاجلا فرعي ىّتمف

 ديعس نب ىيحيل تلق» :-هللا همحر دالخ نب ركب وبأ لاق [؛44]

 )٤۹۲( :ىواتفلا عومجم )۲۳۱-۲۳۱/۲۸(.

 تأيسو )٠٠١/١( :يذمرتلا للع حرش )۲۳٠/۲۸(« :ىواتفلا «(۹۲) :ةيافكلا (437)

 .[0 437] :مقرب جيرخت ةدايزب

 .[451] :مقرب جيرخت ةدايزب قبس دقو «(60) :ةيافكلا (494)



VY 

 دنع كءامصخ مهثيدح تكر ت نيذلا ءالؤه نوكي نأ ىشخت امأ :ناطقلا

 نوكي نأ نم يلإ بحأ يئامصح ءالؤه نوكي نأل :لاق ؟ىلاعت هللا

 .«بذك هنأ ىرت اًثيدح يع تثدح مل : لوقي لك هللا لوسر يمصح

 نودمح لكس» :-هللا همحر- لزانم نب دمحم نب هللا دبع لاق [435]

 ءادأ هيلع نيعت اذإ :لاقف ؟سانلا ىلع ملكتي نأ لحرلل زوجي ىّتم :راصقلا

 ةعدب يف ناسنإ كاله فاح وأ «هملع يف ىلاعت هللا ضئارف نم ضرف

 .(هملعب اهنم ىلاعت هللا هيجني نأ وجري

2 E e e E 

 )٤۹٥( :ةيفوصلا تاقبط )١١١(« :ماصتعالا )1//١710(.



1١7: 

 هاشممو هنيرقب ءرملا ىلع فلسلا مكح [؟6]

 لكلو رش [لمع] دباع لكل نإ» دلت هللا لوسر لاق [435]

 دقف يتنس ىلإ هتّرش تناك نمف «[ةعدب ىلإ امإو ةنس ىلإ امإف] «ةرتف ةّرش
 .«كله دقف ؛كلذ ريغ ىلإ هترتف تناك نمو «حلفأ [ىدتها]

 نأ ...» :ثيدحلا اذه حرش يف -هللا همحر- ركاش دمحأ لاق ]٤۹۷[

 ولغي دقو «ةدابعلا يف دهتجملا دهتجيف «ةرتفو ءوده ىلإ صقانت رمألا ةدح

 نأ لكك نابأف .رمألا يف دصق ىلإ هتدح أدهت مث .كسمتلاو ةدشلا يف

 مدعو اهب ذخألاو تسلا ىلإ نوكت نأ يغبني ولغلا بقعت يتلا ةرتفلا

 ريصقت ىلإ ةرتفلا تناك اذإ امأ .ىدهلا قيرط مزلي ىّتح اهكرتب نواهتلا
 .(كالحلا اهّنإف لامهإو

 .(للاخي نم مكدحأ رظنيلف ؛هليلخ نيد ىلع ءرملا» :ِْلَك لاق ]٤۹۸[

 بعش صاع يأ نبا (51) :ةنّسلا ٥۸/۲ ۰۱٦۰ ۱۸۸ 5٠١(2 ):دنسملا (49)

 نآمظلا دراوم )٠١٠/١(« :ماصتعالا )١١(« نابح نبا حيحص «(۳۸۷۸) :نامُيإلا

 )۲١۸/۲(. :دئاوزلا عمجم )٦٥۲« 1٥۳(« :نابح نبا دئاوز ىلإ

 .ركاش دمحأ حرش )1۷٦٤( :دنسملا )٤۹۷(

 يبأ ننس 08784 ,7.7/) :دمحأ ,(81) :هيوهار نبا دنسم ,(55171) :يسلايطلا (434)

 (184 «۱۸۷) :باهشلا دنسم )١1/1/4(« :كردتسملا «(۲۳۷۸) :يذمرتلا )٤۸۳۲(« :دواد

 .(8؟1/) :ةحيحصلا رظنا «(5 )٤۳٩ ۹-٤۳۸ :نامُيإلا بعش «يوغبلا (*86) :ةنسلا



Vo 

 امو فلتئا اهنم فراعت امف «ةدنجم دونج حاورألا» لي لاق ]4۹[

 .(فلتخا اهنم ركانت

 ؛مهنادخأب سانلا اوربتعا» :هض دوعسم نب هللا دبع لاق [5.08]

 .«رجافلا عبتي رجافلاو «ملسملا عبتي ملسملا

 وه نمو هبحي نم بحاصيو لحرلا يشامُي امّنإ» :لاقو [201]
 .(هلثم

 نداخي ال لجرلا نإف «مهنادحأب سانلا اوربتعا» :اًضيأ لاقو [507]

 هز ةي نمل

 هلحخدمو ءهاشمم لحرلا هقف نم» :؛4ذ ءادردلا وبأ لاق ]5١[

 ساو لاس هل رل نع :لوقي نح رعاعلا للا لئاق لاق 3ث هيلو

 .(هنيرق

 ةئام هيف اًدجسم لحد اًئمؤم نأ ول» :هص دوعسم نبا لاق ]5٠4[

 .(۲۹۳۸) :ملسم )۳۱١۸(« :يراخبلا (599)

 .(۳۸) :ناوخإلا عه. ۲) :ةنابإلا «(8519) :ريبكلا مجعملا (600)

 )٤۳۹(. :نامُيإلا بعش «(ه.٠ «499) :ةنابإلا (601)

 .[ ٠٠۰ ] :مقرب يرق هوحن قبس دقو «(001 «0/3) :ةنابإلا (005)
 )٠٠۳( :ةبيش يبأ نبا «كرابملا نبال (۹۸۸) :دهزلا )8/4٠١(« :ريبكلا خيراتلا )٠٠٠۳(«

 :قشمد خيرات ((455 270/17 ‹۳۹۸) :ةنابإلا مصاع يبأ نبا (۷۷):دهزلا )٤۷/۱۲۸(.

 ..[ 1579 ] :مقرب ةيمالسإلا ةعماجلاب " طوطخم " انبلا نبال :ةعدتبملا ىلع درلا )4 0١(



Y1 

  10روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل اعدم دعست

 اقفانم نأ ولو «هيلإ سلجي ىّتح ءاجلل دحاو نمؤم الإ مهيف سيل «سفن

 .(هيلإ سلجي ىح ءاجلل دحاو قفانم الإ هيف سيل ةئام هيف اًدجسم لحد

 اهتبسانمل .ءاجل ؛نوكت اهلعلو «ةطوطحلملا يف اذكه ؛ءاجلل أج

 .ملعأ هللاو .ةلمحلا قايس

 .«بحاصلاب بحاصلا اوربتعاو ءاهئاممأب ضرألا اوربتعا» :لاقو ]° ٠ ه]

 الف» :ثيدحلا اذه بقع -هللا همحرح ضايع نب ليضفلا لاق [507]

 .«قافنلا نم الإ ةعدب بحاص يلامي ةّنس بحاص نوكي نأ نكمي

[۰Y]دواد نب ناميلس لاق» :-هللا ههر- ريثك يبأ نب ىج لاق  

 .(نداخي نم اورظنت ىح ءيشب دحأ ىلع اومكحت ال : كلا

 يروصلا ةبقع نب ىسوم مدق» :-هللا هه ر- متاح وبأ لاق ]۰۸[

 .«يوأي

 انيأر ام هللاو انإ» :-هللا همحر- يسودسلا ةماعد نب ةداتق لاق ] ٠ ١[

 )٤٤١(« :نامبإلا بعش «(ه.) :ةنابإلا )١1۳/۲(« :ءافعضلا يف لماكلا (ه05)

 :ءافخلا فشك )٤ 5١(.

 ]١778[. :مقرب ةيمالسإلا ةعماجلا تاطوطخم "طوطخم" انبلا نبال :ةعدتبملا ىلع درلا (007)

 )٤١٠(. :ةنابإلا 6١07

 )١١٤١(. :قباسلا ردصملا (008)

 )١١١(. :قباسلا ردصملا )٥۰۹(



YY 

 دابع نم نيحلاصلا اوبحاصف «هلكشو هلثم الإ سانلا نم بحاصي لحرلا

 .«مهلثم وأ مهعم اونوكت نأ مكلعل هللا

 امَّنِإ :يدنع اًبوتكم تدجو» :جاجحلا نب ةبعش لاق ]51١[

 .«بحي نم لحرلا بحاصي

 فخت 5 هتعدب اتع رتس نم» :-هللا همحر- يعازوألا لاق ]511١[

 .«هّفلأ انيلع

 لحرلا نع نولأسي ال اوناك» :-هللا همحرح شمعألا لاق ]51١[

 .«سانلا نم لا «هلخدمو «هاشمم :ثالث دعب

 بويأ نإ» :-هللا همحرح يدزألا ناسح نب ماشه لاق ]*51١[

 هجو نع فشك املف موقلا عم جرحخف «تيم لسغ ىلإ يعُد ينايتخسلا
 يشامي هتيأر ؛هلسغأ تسلف مكبحاص لبق اولبقأ :لاقف هفرع تيملا

 .(ةعدب بحاص

 لهأ متاكتي» :-هللا همحر- يبالغلا هللا ديبع نب دمحم لاق ]:5١[

 .«ةبحصلاو فلآتلا الإ ءيش لك ءاوهألا

 )١٠٠١( :قباسلا ردصملا )٠٠٠(.

 .رياغم ظفلب (؟017) :يئاكلاللا «(م )45٠« ١8 :ةنابإلا )١١١(

 ا )٩ :ةنابإلا (۲)

 )١۱١( :قباسلا ردصملا )٤۹۸(.

 )٤ ٥١( :قباسلا ردصملا )01١١(.



¥۸ 

Eaروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ععصع -  

 امهمحر نب نب ابأ اي» :-هللا - ديعس نب ىحيل ذاعم نب ذاعم لاق [هاه

 يف الو ؛هقيدص الو «هنبا يف كاذ فخي مل هيأر متك نإو لحرلا «ديعس

 .(هسيلج

 باشلا تيأر اذإ» :-هللا هحر- يئالملا سيق نب ورمع لاق [51]

 عدبلا لهأ عم هتيأر اذإف «هحراف ؛ةعامجلاو ةنّسلا لهأ عم أشني ام لّوأ

 .(هئوشن لوأ ىلع باشلا نإف «هنم سأياف

 لهأ سلاجي نأ رثآ نإف ؛أشنيل باشلا نإ» :اًضيأ لاقو [5107]
 .«بطعي نأ داك مهريغ ىلإ لام نإو «ملسي نأ داك ملعلا

 نايفس مدق امل» :-هللا همحر- ناطقلا ديعس نب ىيي لاق [514]

 «سانلا دنع هردقو «حيبص نب عيبرلا رمأ ىلإ رظني لعح «ةرصبلا يروثلا

 «؟هتناطب نم :لاق ء!ةنسلا الإ هبهذم ام :اولاق «؟هبهذم ءيش يأ لأس

 .«يردق وه :لاق «ردقلا لهأ :اولاق

 نایفس ىلع هللا ةمحر ) :-هللا همحر ح يربكعلا ةطب نبا لاق [هدد]

 )6١59(. :قباسلا ردصملا (ه5١)

 دمحأ مامإلا نع يتأيسو «(۹۲) :ةنابإلاو حرشلا «((518 )٤٤« :قباسلا ردصملا (017)
[o4] 

 )0١( :نيقباسلا نيردصملا )٤٥« ٩۱۸(« )۹۳(.

 ش .(4351) :ةنابإلا (هد)

 .قباسلا ردصملا (219)



1۷۹ 

EA 

 «ةنسلاو باتكلا قفاوف ملعب لاقو «قدصف ةمكحلاب قطن دقل «يروثلا

 :ىلاعت هللا لاق «ةريصبلا لهأ هفرعيو «نايعلا هكر ديو ةمكحلا هبحوت امو

 م اوو ًالاَبح ْمُكَوُلأَي ال مُكَنوُذ نم هاب اوڏ ال اوم َنيِذْلا اهيا

 .[۱۱۸ :نارمع لآ] منع

 هللا دبع يبأل تلق :-هللا ههر- ياتسجسلا دواد وبأ لاق ]۲۰|

 «ةعدبلا لهأ نم لحر عم ةنسلا لهأ نم ًالجر ىرأ». :لبتح نب دمحأ

 «ةعدب بحاص هعم هتيأر يذلا لحرلا نأ هملعُت وأ ؛ال :لاق ؟همالك كرتأ

 .«هندخب ءرملا :دوعسم نبا لاق ؛هب هقحلأف ًالإو ؛هملكف همالك كرت نإف

 مهب نظلل اًنسحم ناك نمو» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق ]571١[

 eT «مهنيابي مل نإف ءمهاح فّرُع ؛مملاح فرعي مل هنأ ىعداو

 .(مهنم لعجو «مهب قحلأ الإو «راكنإلا

[oY]دشأ عدبلا لهأ سلاجي نم» :-هللا همحرح نوع نبا لاق  

 .(عدبلا لهأ نم انيلع

 نإ داَّمَح اي) :سنوي يل لاق -هللا همحر- ديز نب دامح لاق [57]

 بحصي هارأ ىح ؛هريخ نم سيآ الو ةركنم ةلاح لك ىلع باشلا ىرأل

 .(15) :ةلباتحلا تاقبط (ه0)

 .(95) :ةيكزلا ةداهشلا )١۳۳/۲(« :ىواتفلا عومجم (211)
 .(4م5) :ةنابإلا (ه۲۲)

 .(95) :ةنابإلاو حرشلا «" طوطخم " انبلا نبال :ةعدتبملا ىلع درلا (07)



 ١1م6

EEE, nn )(روثأملا لوقلا نمروثنم لا ردلا مل  

 .(بطع دق هنأ ملعأ اهدنعف «ةعدب بحاص

 يف ءدمحأ باحصأ نم -هللا همحرح يزاريشلا جرفلا وبأ لاق [574]

 عم أشني ام لوأ باشلا تيأر اذإ» :لبنح نب دمحأ لاق :"ةرصبتلا" هباتك

 ؛هنم سئياف عدبلا باحصأ عم هتيأر اذإو «هجراف ةعامحلاو ةنسلا لهأ

 .«هئوشن لّوأ ىلع باشلا نإف

 ةمعن نم» :-هللا همحر- ئاسارخلا بذوش نب هللا دبع لاق [57]

 امهلمحي ةّنس بحاصل اقفوي نأ اكسنت اذإ يمجعألاو باشلا ىلع هللا

 .«اهيلع

 .دبعت :كّسنت /ج

 امهقفوي نأ يمجعألاو ثدحلا ةداعس نم نإ» :بويأ لاق [577]

 .«ةنسلا لهأ نم ملاعل هللا

 .نسلا ريغص :ثدحلا اج

 .[015] :مقر يئالملا سيق نب ورمعل رثألا اذه ىضم دقو «(51717/) :ةيعرشلا بادآلا (074)

 )١5(« :سيلبإ سيبلت «(۳۱) :يئاكلاللا )4١(« :ةنابإلاو حرشلا )٤١(« :ةنابإلا (ه؟5)
 .ةيمالسإلا ةعماجلاب "طوطخم" ؛ انبلا نبال :ةعدتبملا ىلع درلا «(54) :ةنحلا حاتفم

 .(54) :ةنجلا حاتفم )۳١(« :يئاكلاللا (07)



1۸۱ 

 عدبلاو ءاوهألا لهأو نيفلاخملل ةبيغ ال [۲۷]

 ,ةبعكلا هيف هللا مظعي موي اذه نكلو دعس بذكو هلك لاق [50]

 حتف موي كلذو د ريبزلا نب ةورع ثيدح نم .(ةبعكلا هيف ىسك مويو
 ةبيتك تلبقأ ىَّتح «نايفس يبأ ىلع رمت بئاتكلا تناك امدنعو ةكم

 ابأ اي :ةدابع نب دعس لاقف «ةيارلا هعم ةدابع نب دعس مهيلعو راصنألا

 لوسرلا نايفس وبأ ربحأف «ةبعكلا لحتست مويلا «ةمحلملا ٌموي ٌمويلا نايفس

 .-ثيدحلا ركذف- كلذب هلاك

 دحأ كاتأ اذإ ءلبانسلا وبأ بذك» لكك هللا لوسر لاق [5؟8]

 ثيدح نم .(تضقنا دق اهكدع نأ اهربخأف «-ينيثبناف لاق وأ- هب ينيتئاف هنيضرت

 «ةيملسألا [ثرحلا] ثراحلا تنب ةعيبس نأ ِهْيَِط دوعسم نب هللا دبع

 وبأ اهيلع لحدف ةليل ةرشع سمخب اهجوز ةافو دعب اهلمح تعضو

 كلذ كل ام «ةءابلاب كسفن نيثدحت كنأك :لاقف -ككعب نب- لبانسلا

 لاق امب هتربخأف ب هللا لوسر ىلإ تقلطناف «نيلحألا دعبأ يضقني ىح

 ا ,تعيذجلا رك دف لباكملا وأ

 .(4 ١0700 :يراخبلا (ه؟)

 )٥۲۸( :فنصملا )١١۷۲۳( :دمحأ «قازرلا دبعل )١/449(« :يقهيبلا )455/7: ٠١/

 مل



n nيتلا لوقا نم ريت ردا رن  

 ٠ اورم ...ةزانجب اورم» :هلط كلام نب سنأ ثيدح [519]

 باطخلا نب رمع لاقف .تبجو لكي يبا لاقف ءاًرش اهيلع اونئأف ىرخأب
 متنأ رانلا هل تبجوف ارش هيلع متينثأ اذهو ... :ِِلكَك لاق ؟تبحو ام :ف

 .«ضرألا يف هللا ءادهش

 الو ةعدب بحاصل سيل» :-هللا همحر- يرصبلا نسحلا لاق [5]

[or]ةبيغ عدبلا لهأل سيل» :اًضيأ لاق ». 

 ركذو- ةبيغلا يف ةمرح محه سيل ةثالث» :اًضيأ لاقو ]٥۳۲[

 .«ةعدبلا نلعملا ةعدبلا بحاصو «قسفلا نلعم قساف -مهنم

 ةعدبلا بحاصل سيل» :-هللا همحر- يعخنلا ميهاربإ لاق [57]

 .(ةبيغ

 بحاص ىلع لحد نم» :-هللا هحر- ضايع نب ليضفلا لاق [574]

 .(ةمرح هل تسيلف ةعدب

 )015( :يراخبلا )۰۱۳۰۱ ۲٤۹٩(« :ملسم )۹٤٩(.

 .(۲۷۹) :يئاكلاللا (ه80)

 )٠۳١( :يئاكلاللا )۲۸١(« :روثنملا ردلا «(951076 «1۷۹۳) :نامييإلا بعش )١/٠١۷(.

 :روثنملا ردلا «(411۹) :ناميإلا بعش «(۲۷۸) :يئاكلاللا (ه8) )5//١١1(.

 )۲۷١(. :يئاكلاللا «(۳۹ 4) :يمرادلا (۳۲۳)

 .(۲۸۲) :يئاكلاللا (04)



1١187 

 نباح ةبعش ناك :-هللا همحر- ةنييع نب نايفس لاق [57]

 .« هلك هللا يف باتغن اولاعت» :لوقي -جاجحلا

 .نيدلل ةنايص «ليدعتلاو حرجلا نوركذي :ئعملا / ج

 موي ةبعش انيتأ :-هللا همحر- يوحنلا يراصنألا ديز وبأ لاق [577]
 باتغن اولاعت (ةبيغ موي مويلا «ثيدح موي اذه سيل» :لاقف «رطم

 .«نياذكلا

 نارمع أي ةبعش ناك :-هللا همحر- ميهاربإ نب يكم لاق [۳۷]

 نوركذي ل هللا يف ةعاس باتغن لاعت «نارمع اي» :لوقي «ريدح نبا

 .«ثيدحلا باحصأ ئواسم

 .(ةبيغلا نم اسيل ريذحتلاو ةياكشلا» :-هللا همحر- ةبعش لاق [574]

[o4]رهسم ابأ تعم” ) هللا همر ح يقشمدلا ةعرز وبأ لاق  

 يبأل تلقف «هرمأ نيب :لاقف ؛فّحصيو مهيو طلغي لحرلا نع لأسي

 .(ال :لاق «؟ ةبيغ كلذ ىرتأ :رهسم

 ءافعضلا يف (۲۲۳/۷) :ريسلا «(41) :ةيافكلا 211/١١ ٠١(« :يليقعلا ءافعض )٠٠١(

 .ليمش نب رضنلا قيرط نم ءاج «ريسلاو
 )٤۹٤/۲(. :قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم «(91) :ةيافكلا (087)

 )۳٤۹/۱(. :يذمرتلا للع حرش «(91) :ةيافكلا (0537)

 )٥۳۸( :ناميإلا بعش )1۷۹١(« :روشنملا ردلا )5//١١1(.

 ًالدب "ةعرز يبأل تلقف" هدنع عقو )59/١”( :يذمرتلا للع حرش «(۹۲) :ةيافكلا (019)
 . يعبطم أطح هلعلو "رهسم يبأ" نم



 روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ادد

 ؛وه لاله نب ىلعملا» :-هللا همحرح كرابملا نب هللا دبع لاق [5 ]١:

 نمحرلا دبع ابأ اي :ةيفوصلا ضعب هل لاقف .بذكي ثيدحلا ءاج اذإ هنأ الإ

 .(؟لطابلا نم قحلا فرعُي فيك نيب مل اذإ «تكسا :لاقف ؟باتغت

 بارت وبأ ءاح» :-هللا همحر دممحأ مامإلا نبا هللا دبع لاق [541]

 «فيعض نالف :لوقي يبأ لعجف «يبأ ىلإ كوسا نب رک يبشخنلا

 يبأ تفتلاف :لاق «ءاملعلا بتغت ال «خيش اي :بارت وبأ لاقف «ةقث نالفو

 .(ةبيغ سيل اذه ؛ةحيصن اذه «كحيو :لاقف ؛هيلإ

 تلقو :-هللا هقحرح ياجرجلا كاّبسلا رادنب نب دمحم لاق [545]

 «باّذك نالف «فيعض نالف :لوقأ نأ يلع دتشيل هنإ :لبنح نب دمحأل
 نم حيحصلا لهاجلا فّرعُي نمف ؛انأ تكسو «تنأ تكس اذإ :دمحأ لاق

 .«ميقسلا

 لهأ :لاقي» :-هللا همحرح لهس وبأ دايز نب ريثك لاق ]٥٤۳[
 .(مهل ةمرح ال ءاوهألا

 ٠١۱(« :545/1) :للعلا حرش )٩۱(« :ةيافكلا «(ه07-ه5/9) :خيراتلاو ةفرعملا (6 0)

 .(575/5) :يوارلا بيردت

 )٠٤١( :ةلبانحلا تاقبط ((47) :ةيافكلا )۲١۹/۱(« :دييقتلا )١/١١۸(« :للعلا حرش )1/

 ٠ *( :تارذشلا «(53/5) :بيردتلا )۲٠۹/۳(.

 عومجم )5/١(( :نيكورتملاو ءافعضلا )۲۸۷/١(« :ةلبانحلا تاقبط ؛(47) :ةيافكلا (547)

 )۹٠۸(. :دشرألا دصقملا )٠١٠١/١(« :للعلا حرش )۲۳٠/۲۸(« :ىواتفلا

 .(581) :يئاكلاللا (ه ؛*)



 اياد

 هللا دبع ابأ تلأس :-هللا همر يفاكسإلا يلع نب نسحلا لاق [ ]٤ ٤

 :تلق ءلحرلا بيع درت مّل اذإ» :لاق «ةبيغلا نعم نع لبنح نب دمحأ

 مَّل اذه سانلا كرت ول :لاق ؟ىطخي نالفو «عمسي مل نالف :لوقي لحرلاف

 .«هريغ نم حيحصلا فرعي

 نلعي مل نمل ةبيغلا امّنإ» :-هللا همحر- ملسأ نب ديز لاق [545]
 .«يصاعملاب

 ءدمحأ نب هللا دبع انثدح :-هللا هجر- يبطخلا ليعامسإ لاق [545]

 نأ هلعل خيشلا نوتأي ثيدحلا تانا لوقت ام :يبأل تلق :لاق

 تكسأ نأ ٍنعسيأ «ةنّسلا فوات نم: یش هيف وأ اعيش وا اخر نوكي
 اهيف مامإ وهو «ةعدب ىلإ وعدي ناك نإ» :يبأ لاقف ؛؟هنع رذحأ مأ «هنع

 .«هنع رّذحت ؛معن ءاهيلإ وعديو
 ةنييع نبا تعمس :-هللا همحر- يقبللا ةملس نب يلع لاق [5 57]

 عدتبملاو «هقسفب نلعملا قسافلا :-مهنمو- ةبيغ مهل تسيل ةثالث» :لوقي

 .(هتعدب ىلإ سانلا وعدي يذلا

 اذإ» :-هللا همحر- زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع مامإلا لاق [ه :4]

 .(1780/1-801) :للعلا حرش «(۱۳۷/۱) :ةلبانحلا تاقبط (544)

 )١١17/5(. روشنملا ردلا «((1۷۹ )٤ نامُيإلا بعش «قازرلا دبع )۲٠٠٠۹( فنصملا (545)

 )٠١١/۱(. :للعلا حرش )٩۹۲(« :ةيافكلا (045)

 )٤۷ :روثنملا ردلا «(1۷۹۲) :ناميإلا بعش (0ه )5//٠١1(.

 ) )04خيراتي "ناسللا تافآ" :ناونعب ةرضاحم ١١۱۳/۲/۲۹ ١ه .فئاطلاب



 املك
raروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل م  

 .هسفن حضف وه ؛هل ةبيغ ال ةيحللا قلاح «نيحدتلاب وأ «رحاف

 وأ دلوملاب تالافتحالاب نوعدتبي نيذلاك هتعدب نلعأ نم اذكهو

 ءانبلاب وأ «-اومعز- جارعملاو ءارسإلا ةليل -نابعش نم- نيرشعو عبس هليل
 اذه :لاقيو مهيلع ركني ءاهيلع بابقلا عضوو «صيصحتلا «روبقلا ىلع
 اميف هل ةبيغ ال هيصاعمو هتعدب رهظأ نم دوصقملا .ةعدب هذه «زوج ال

 .«هورذحا اهيلإ وعدي ةينالفلا ةعدبلا رهظأ نالف ىرت لوقت «نلعأ
 ريسلا يف اًطلاخم لجرلا ناك اذإ» :-هللا هجرس ةيميت نبا لاق ]٠4۹[

 .«هنع رذحي رشلا لهأل

 ملو» :-هللا همحرح نينمز يبأ نب هللا دبع نب دمحم لاق ]°۰[

 مهتسلاج نع نوهنيو «ةلضملا ءاوهألا لهأ نوبيعي ةنّسلا لهأ لزي

 اًئعط الو مهل ةبيغ كلذ نوري الو «مهتالخب نوربخُيو «مهتنتف نوفوخيو
 .(مهيلع

 .ىرخألا (۲۹/۲) ءاطع )۱۹٤/٤( :ىربكلا )٤۱٤/۳۱(« :ىواتفلا عومجم (5145)
 .هل (۲۹۳) :ةنّسلا لوصأ (ه60)



AY 

 عدبلا لهأ ىلع ءانثلا يف ةبترتملا جئاتنلا [۲۸]
 مهنع ريذحتلا نع توكسلاو مهعم سولجلاو مهميظعتو

 :هباتك يف يجابلا -فلخ نب ناميلس- ديلولا وبأ لاق ]°1[

 دقل» :ينالقابلا نبا [ركب يبأ] يضاقلا ركذ يف «ءاهقفلا قرف راصتحا»

 ىلإ ليم ناكو ء[يورهلا يراصنألا دمحأ نب دبع] رذ وبأ خيشلا ينربحأ
 اًيشام تنك نإ :لاق ؟ اذه كل نيأ نم :هتلأسف -يرعشألا- هبهذم

 [يضاقلا] انيقلف «ئيطقرادلا [رمع نب يلع نسحلا وبأ] ظفاحلا عم دادغبب

 لّبقو «[ييطقرادلا] نسحلا وبأ ٌحيشلا همزتلاف «بيطلا نب [دمحم] ركب ابأ
 ام هب تعنص يذلا اذه نم :هل تلق «[اقرتفا] هانقراف املف «هينيعو ههحو

 «نيملسملا ٌمامإ اذه :لاقف ؟كتقو ٌمامإ تنأو هٌعنصت كنأ دقتعأ مل
 :رذ وبأ لاق .بيطلا نب دمحم ركب وبأ يضاقلا اذه «نيدلا نع باذلاو

 .«[هبهذع. تيدتقاف] يبأ عم هيلإ ترركت تقولا كلذ نمف

 نيرخآلاب رّرغي ؛مهلاح نايب مدعو «عدبلا لهأ نع توكسلا /ج

 , .اهيف نوعقيف ءاهب نيلهاجلا

 هرهاظ نمم عدبلا لهأ ىلع ءانثلا ءاج اذإ ءّرمأو كلذ نم دشأو

 .ىقثلاو حالصلا

 .(١7/؟) :بيطلا حفن «(4۹۷) :ظافحلا ةركذت مهوحههم/7١) :ريسلا (ههكز



1١184 

kemn raروثاملا لوقلا نم روثنم ا ردلا مل  

 نم ناطح نب نارمعو» :-هللا هه ر- ةبيش نب بوقعي لاق ]°°[

 هرمأ رخآ يف راصو يب يبا باحصأ نم ةعامج كردأ «سودس ينب

 تأر هل ا نأ انغلب اميف كلذ ببس ناكو «جراونخملا يأر ىأر نأ

 .(اهبهذم ىلإ هتفرصف كلذ نع اهدريل اهجوزتف جراوخلا يأر
 نب رمَتْعْلا انثدح :لاق ءيعمصألا نع ْتْنّدُح :اضيأ لاقو [5]

 ,ةنّسلا لهأ نم ناّطح نب نارمع ناك» :لاق يّبلا نامثع نع «ناميلس
 نچ يف يف «لصن هنأك نامُع نم مالغ مدقف

 لهأ نم لحر ينربحأ» :-هللا همحر- ءاجر يبأ نب دمحم لاق [55 :]

 نيد نع اهدريل جراوخلا نم ةأرما ناطح نب نارمع جوزت» :لاق «ةفوكلا

 .«جراوخلا يأر ىلإ هتريغف ج راوخل ا

 مهطلاخأو مهسلاجم لخدأ لقي الو «هريغب ظعئا نم ديعسلا /ج

 «بالقنالا عيرس بلقلاو «نومضع سيل رمألاف «مهتعدب نع مهدرأ نح

 .يريغ حالص نم ىلوأ يسفن حالصو

 دع fe دع e د

 .(؟؟19) :بيذهتلا «(۳۲۳/۲۲) :لامكلا بيذهت )٤۹۰/٤۳(« :قشمد خيرات (557)

(oor)ةقباسلا عحارملا . 

 .(۳۲۳/۲۲) :لامكلا بيذهت )٤۹۰/٤۳(« :قشمد خيرات )٥٥٤(



۱۸۹ 

EA 

 ءاوهألاو عدبلا لهأ ةبوقع [؟9]

 لك ةبوقع بجيو» :-هللا همحر- ةيميت نب مالسإلا خيش لاق [55]

 ىَنْنأ وأ «مهنع بذ وأ «-اًمومع ءاوهألا لهأ :ينعي- مهيلإ بستنا نم

 مالكلا هرك وأ «مهتنواعمو مهتدعاسمب فرُع وأ ,مهبتك مظع وأ مهيلع
 هنإ :لاق وأ ؟وه ام يردي ال مالكلا 0 نأب ؛مهل رذتعي ذأ وأ «مهيف

 وأ «لهاج الإ اهوقي ال يتلا «ريذاعملا هذه لاثمأو ؟باتكلا اذه فنص

 هيلع مايقلا ىلع نواعي مّلو ؛مهلاح فّرَع نم لك ةبوقع بحت لب ؛قفانم
 نايدألاو لوقعلا اودسفأ مهّنأل «تابحاولا مظعأ نم ءالؤه ىلع مايقلا نإف

 ضرألا يف نوعسي مهو «ءارمألاو كولملاو ءاملعلاو خياشملا نم قتلخ ىلع

 .«هللا ليبس نع نوُدصيو ءاًداسف

 خيش هللا محرف» :اقلعم -هللا هظفح- ديز وبأ ركب لاق [555]

 يف مالكلا اذه نإف «"نيمآ" ةنحلا ليبسلس نم هاقسو «ةيميت نبا مالسإلا

 «"ةيداحتالا" ةرهاظم صوصح يف ناك نإو وهو «ةيمهألاو ةقدلا نم ةياغ

 «هبتك مّظع وأ «همّظعف اقذف فاطم ن کا

 ءلالضو عدب نم اهيف ام عاشأو ءاهبو هب خفنو «نيملسملا نيب اهرشنو

 )٥٥٥( :ىواتفلا عومجم )١١۲/۲(« :ةيميت نبا ىلع ةمئألا ءانث يف ةيكزلا ةداهشلا )5(.

 )٥٥٩( :عدتبملا رجه )8: -55(.



rmروانا لوقلا نمروثتما ردنا رل سمسم  
 كلذ لعف نم نإ ءداقتعالا يف لالتخاو غيز نم هيدل اميف هفشكي ملو
 .نيملسملا ىلإ ىّدعتي الفل «هرش عطق بحاو «هرمأ يف طّرفم وهف

 «ةعدتبملا نومّظعُي «لاونملا اذه ىلع ماوقأب نامزلا اذهب انيلتبا دقو
 لالضلا نم هيلع مه امو «مهتاطقس نم نورذح الو «مهتالاقم نورشنيو

 .«هلهأو ءاقشلا نم هللاب ذوعن ؛اذه عدتبملا لهجلا ابأ اورذحاف

 قحتسم عدبلا ىلإ يعادلاو» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاقو [ههالز
 ولو .هنود ام ةراتو «لتقلاب ةرات نوكت هتبوقعو «نيملسملا قافتاب ةبوقعلا

 ا ا و و ی ی ل دنا ردك
 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلمج نم اذه نإف ءاهنم ريذحتلاو

 .«هلوسرو هب هللا رمأ يذلا

 ةّسلاو باتكلا فلاخت ةعدبل اًرهظم ناك نم» :اًضيأ لاقو [554]

 نأ هتبوقع نمو ةبرقعلل قحتسم هنإف «تادابعلاو تاداقتعالا عدب نم

 .«بوتي ىح ةاكزلا مرحي

 عدتبملا قسافلا ةبوقع نم» :-هللا همحر- سرشأ نب عفار لاق ]4[

 ةعبطلا (۲۹/۲) )۱۹٤/٤(« :ىربكلا ىواتفلا )4١٤/۳٠(« :یواتفلا عومج (560)

 .ىرخألا

 )٥٥۸( :ىواتفلا عومجم )٥۷۰/۲۸(« :ىربكلا ىواتفلا )571/5(.

 /؟) «ةرهاقلا .ط )۳۲۸/١( ثيغملا حتف )701/١(« للعلا حرش «(559) تمصلا )٥٥۹(
 )۲۳٤/۲(. راكفألا حيضوت «ةيدنهملا ١
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 .(هنساحم ركذت لآ

 :-هللا همر يبطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاق [50]

 ,عدبلا لهأ ةوادعب نورومأم -ةنّسلا لهأ مهو- ةاجنلا ةقرف نإف»

 دقو «هنود امف لتقلاب مهتهجو ىلإ شاحن نك ليكدتلاو مهب ديرشتلاو

 ةوادعلا ءاقلإ ةنظم كلذو «مهتسلاججو «مهتبحاصم نم ءاملعلا رذح

 امب ةعامجلا نع جورخلا يف ببست نم ىلع اهيف كرّذلا نكل «ءاضغبلاو

 نحنو فيك ءاقلطم يداعتلا ىلع ال «نينمؤملا ليبس ريغ عابتا نم هثدحأ

 .(!؟ةعامجلا ىلإ عوجرلاو انتالاومب نورومأم مهو «مهتاداعمب نورومأم

 )۱۰۸/۱-٠١۹(. :ماصتعالا (ه50)
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EAروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل عددا -  

 مهريصمو عدبلا لهأ تافص ]٤٠[

 ةباشت ام َنوُعببق ْْيَر ْمهِبوُلُق يف نيذلا اًمَفط : ك هللا لاق [511]

 .«هليوأت ءاَتباَو ةئثفْلا ءان ُهْنم

[oY]اناوه لعج يذلا هلل دمحلا : طغت سابع نبال لجر لاق  

 ءاوهألا هذه يف لعمي مل هللا نإ» : عشا سابع نبا لاقف «مكاوه ىلع

 .«رانلا يف هبحاصب يوهي هنأل ؛ىوه يّمس امّنِإو «ريخلا نم ائيش

 يبأو ءربج نب دهاجو «يرصبلا نسحلا نع :اًضيأ ءاجو [577]

 .يعشلا :كلذكو «رثألا نم يناثلا ءزحلا ؛نارهم نب عيفر ةيلاعلا

 الإ ةعدب [موق] لحر عدتبا ام» :-هللا هحر- ةبالق وبأ لاق [5174]
 .«فيسلا لحتسا

 ىرأ الو «ةلالض لهأ ءاوهألا لهأ نإ» :اًضيأ لاقو [ه5]

 .(۷) :نارمع لآ )٥٦۱(

 .(55؟) :ةنابإلاو حرشلا )٥٦۲(

 .يعشلا نع )۳٠٠( :يمرادلا «(75) :قباسلا ردصملا (057)

 «(1۸) :ةعيرشلا «(49) :يمرادلا )۱۸٤/۷(« :دعس نبا )١8770((« :قازرلا دبع (0554)

 ]١٠١[. مقرب قبس دقو )١١١/١( ماصتعالا «(۲۸۷/۲) :ةيلحلا «(؟ 497 يئاكلاللا

 اًيرق يتأيسو )١١7/١(2 :ماصتعالا )٠٠١(« :يمرادلا )۱۸٤/۷(« :تاقبطلا (076)
 .[0174] مقر همامتب
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 .(رانلا الإ مهريصم

 :ىري ناك نيريس نبا نأ :-هللا همحر- يّرجآلا ركذ [0+]

 .«ءاوهألا لهأ هدر سانلا عرسأ»

 الإ ةعدب لحجر عدتبا ام» :-هللا همحرح ةسبنع نب ديعس لاق [5717]

 .«ةنامألا هنم تجلتخاو «نيملسملا ىلع هردص لغ

 بلُس الإ ةعدب لحجر عدتبا ام» :-فللا ههر يعازوألا لاق ]۸[

 ش رو

 أربت الإ ةعدب لحر عدتبا ام» :-هللا هحر- نسحلا لاق [515]

 .«هنم ناميإلا

 ءةيدر اهلك ءاوهألا نأ ملعأو» :-هللا همحر- يراهتربلا لاق [070]

 .«فيسلا ىلإ اهلك وعدت

 لهأ توم نونمتي نيذلا نإ» :-هللا همحر- يايتخسلا بويأ لاق [071]
 .«نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديري ةنسلا

 )۱۱۳/١(. :ماصتعالا (ه5)

 .يعالكلا ديعس نب ةسبنع نع (17/47) :قشمد خيرات «(۹۸) :ةنابإلاو حرشلا (07)

 )٠٠١/۷(. :ريسلا )١17/437(« «(49) :نيقباسلا نيردصملا (078)

 )٠١٠١(. :ةنابإلاو حرشلا (ه55)
 )١45(. :ةنسلا حرش )٥۷٠(

 )٠٤(. :ةنجلا حاتفم )۴١(« :يئاكلاللا )٠۷١(
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 باحصأ نم دحأ ام» :-هللا هجر- عدجألا نب قورسم لاق [577]
 .«هل يدتهت ال اًمكلو «مهيلع دري ام نآرقلا يف الإ ىاوهألا

[ovr]نيعي- نوملكتملا ءالؤه» :-هللا همحر- يزارلا ةعرز وبأ لاق : 
 ىلإ عجري مهرمأ رخآ نإف «ليبسب مهنم اونوكت ال -عدبلاو ءاوهألا لهأ

 هن «نيتنس ؛ةنس مهرمأ هّومتي امّنِإو «هنع نوفشكني فوشكم ءيش
 اوكتهت نإ مُهّنِإَف یال ؤه نم دحأ نع لضاني نأ دحأل ىرأ الف ,ءفشكني

 هب اذه بلط ؛اًموي بلط نإو «هباحصأ نم تنأ لضانملا اذه ليق ؛اًموي
 | .«ءالؤه حدمي نأ لقعي نمل يغبني ال

 «ةلالض لهأ ءاوهألا لهأ نإ» :-هللا هجرس ةبالق وبأ لاق ]٠۷٤[

 وأ- ًالوق لحتتي مهنم دحأ سيلف ؛مهْيرجف هرانلا الإ مهريصم ىرأ الو
 لاق ءابورض ناك قافنلا نإو .فيسلا نود رمألا هب ىهانتيف -اًئيدح لاق
 4تاقدّصلا يف َكْرِمْلَي نَم مهمو .[۷٥:رل] للا َدَهاَع ْنَم مُهنموإف :ىلاعت
 اوعمتحاو مهوق فلتخاف .[+1:ةبوتل] يبا َنوُذوي نيل مُهْئموإ» .[۸:ر]
 «فيسلا يف اوعمتجاو مهلوق فلتحا ءالؤه نإو «بيذكتلاو كشلا يف

 .«رانلا الإ مهريصم ىرأ الو

 )١917(. :مالكلا مذ (هالك)

 .(۳۷۳/۸) :دادغب خيرات «(5817) :يعذربلا تالاؤس (هال؟)

 .اًرصتخم (018) :مقرب قبس دقو ۳۰١( - ۳۰۵/۲۸) :قشمد خيرات (0175)
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 ؟ ةبوت نم عدبلا لهأل له [41]

 .(ةعدب لك بحاص نع ةبوتلا زجتحا هللا نإ» يي لاق ]٥۷١[

 هللا ىبأ» :-للا همحر < يرصبلا نسحلا يأ نب نسحلا لاق [۷٦]

 .(ةب وتب یوه بحاصل نذأي نأ -لاعتو كرابت-

 ىلع ةعدبلا بحاص» :-هللا هحر- كرابملا نب هللا دبع لاق ]٥۷۷[

 .«ةرم نيثالث موي لك نها ولو «ةملظلا ههجو
 سيلبإ ىلإ بحأ ةعدبلا» :-هللا همحرح يروفلا نايفس لاق [578]

 .«اهنم باتي ال ةعدبلاو ءاهنم باتي ةيصعملا نإف ؛ةيصعملا نم

 .ميقس مهف اذهف ؛ةتبلأ عدتبملا نم لبق ال ةبوتلا نأ مهف ْنَم /ج

 فيكف «-همعزب- هللا ىلإ اهب اًبرقت ةعدبلا لعف امّنِإ عدتبملا نأل نكلو

 وأ ةشحاف بكترا اذإ هنإف «يصاعلا فالخب !؟حلاص لمع نم بوتي

 .لوقي اذام ةيميت نبا عماف ؛اهلعف ىلع مدني هنإف ءام ةيصعم

 :ثيدحلاو .(61 هال يىفدك) :ناميإلا بعش «مصاع يأ نبال (TV) :ةنسلا (هاله)

 .ينابلألل )١570( :ةحيحصلا ةلسلسلا يف هجيرخت :رظنا ؛حيحص

 .(185) :يئاكلاللا ءءايض مركأ (497/7) «ليلخ (؟٠07 /۳) :خيراتلاو ةفرعملا (0176)

 )۲۸٤(. :قباسلا ردصملا (هالال)

 «(۲۳۸) :يئاكلاللا ,يدهملا دبع )١888( ءرماع )١18٠09( :دعجلا نبا دنسم (01/8)

 )٤۷۲/۱١(. :ىواتفلا عومجم ٩(« ؛هه) :ناعإلا بعش «(۲۹/۷) :ةيلحلا
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 لهأ دصقي- مهضعب لاق» :-هللا همجرح ةيميت نبا لاق [575]

 ؟ مهوبوت اذامم :تلقف «سانلا بوت نحن -عدبلا

 .كلذ وحنو «ةقرسلاو «قيرطلا عطق نم :عدتبملا لاق
 دعب مهلاح نم ريخ مكبيوتت لبق مهلاح :-ةيميت نبا لئاقلا- تلقف

 ةمحر نوحريو هيلع مه ام مرحت نودقتعي اًقاسف اوناك مهُنإف ؛مكبيوتت

 .ةبوتلا نووني وأ «هيلإ نوبوتيو هللا

 ؛مالسإلا ةعيرش نع نيحجراخ نيكرشم نيلاض مكييوتتب مهومتلعجف
 مه يتلا عدبلا هذه نأ تنيبو .هللا هبحي ام نوضغييو للا هضغبي ام نوبحي

 . (يصاعملا نم رش اهيلع مهريغو
 نذأي نأ هللا داكي ام» :-هللا همحر- ئاسارخلا ءاطع لاق [50]

 .(ةبوتب ةعدب بحاصل

 هللا ای :لاقي ناك» :-هللا همحر- يابيشلا ورمع وبأ لاق [581]

 .«اهنم رش ىلإ الإ ةعدب بحاص لقتنا امو «ةبوتب ةعدب بحاصل
[o۸۲]وهو مساقلا نب هللا دبع تعمس :-هللا همحر- ةدوس لاق  

 )٥۷۹( :ىواتفلا عومجم )٤۷۲/۱۱(.

 .(۲۸۳) :يئاكلاللا (ه80)

 )٥۸۱( :حاضو نبا )51(.

 كردتسملا )۸۸/١((« دمحأ ء«(۲۳١۷) يراخبلا يف هرظنا ثيدحلاو ءقباسلا ردصملا (585)
(ot NEVÎ)ةفلتخع ىرحأ ظافلأب هجيرخت قبس دقو . 
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 :لاق .هنم رش وه ام ىلإ الإ هكرتف ىوه ىلع دبع ناك ام» :لوقي
 يبا ثيدح يف هقيدصت :لاقف ءانباحصأ ضعبل ثيدحلا اذه تركذف

 عجري ىَّنح نوعجري ال ّمُث ءةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمَي» :ايب

 1 .(هقوف ىلإ مهسلا

 .هلصن ىلإ دوعي ىح :يأ «مهسلا نم رتولا عضوم :قؤوفلا / ج

 .ةفصلا هذه ىلع اوماد ام قحلا ىلإ مهعوجر ةلاحتسا ينعي اذهو

 همحر- ينايتخسلا بويأ لاق :-هللا همحر- ديز نب دامح لاق [58]

 «هربخأ كلذب اًحرف اًدمحم تيتأف «هنع عجرف اًيأر ىري لحر ناك» :-هللا

 ام ىلإ اورظنا :لاقف ؛؟ىري ناك يذلا هيأر كرت اًنالف نأ ترعشأ :تلقف

 م مالسالا نما ن وقري :هلوأ نم مهيلع دشأ ثيدحلا رخآ نإ «لوحتي

 .(هيف نودوعي ال

 بويأل لحر لاق :-هللا همحر- عيطم يبأ نب مالس لاق [584]

 .!!هيأر نع عحر دق ديبع نب ورمع نإ «رکب ابأ ای» :-ينايتخسلا-

 .عحر دق هنأ ركب ابأ اي «یلب :لاق .عجري مّل هنأ :لاق

 .عجري مل هنأ امأ -تارم ثالث- عجري مّل هنإ :بويأ لاق

 نم مهسلا قرمُي امك نيدلا نم نوقرمي» لكك هلوق ىلإ تعم امأ

 .)1۲) :حاضو نبا "6مم

 .اًبيرق هجيرخت قبس :ثيدحلا .(185) :يئاكلاللا (084)
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Enروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ا و وج وح حم 00  

 .«هقوُف ىلإ مهسلا عجري ىّتح «هيف نودوعي ال مّ ءةيمرلا
 يسا نع يور اًمع -هللا همحر- دمحأ لثس :يذوُرَمْلا لاق [585]

 يأ :ةبوتلا زجحو .(ةعدب بحاص نع ةبوتلا زجتحا لك هللا نإ هلك

 .؟هانعم ءيش

 .(ةبوتل ةعدب بحاص رسيي الو قفوي ال» :دمحأ لاق

 ينايتخسلا بويأ لاق :لاقف -هللا همحر- حلفم نبا ركذ [٥۸٦]

 .«عجري ال عدتبملا نإ» :هريغو

[ov]نيدلا يقت خيشلا لاق :لاقف -هللا همحر- حلفم نبا ركذ : 

 رظني الأ ىلإ هوعدي -هتعدب :يأ- كلذل -عدتبملا :ينعي- هداقتعا نأل»
 ةعدبلا نإ :فلسلا لاق اذهو «قحلا فرعي الف هفالخ ليلد ىلإ اًمات اًرظن

 .«ةيصعملا نم سيلبإ ىلإ بحأ

 2 داع داو رام عام عا

 )٠۸( :ةيعرشلا بادآلا )٥۹-۰۸/۱(. :مقر هجيرخت قبس :ثيدحلاو ]0078[.

 )0857( :قباسلا ردصملا )59/1(.

 )٥۸۷( .قباسلا ردصملا
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 ةعدبلا يف لجرلا طوقس بابسأ [41]

 نم ناّطح نب نارُمع ناكر :-هللا همحر- يّنبلا نامثع لاق [584]

 .«دعقم يف هيلو «لغبلا لثم نامُع لهأ نم مالغ مدقف «ةنّسلا لهأ

 شايع نبا ركب وبأ انثدح يللا همحر ءالعلا نب دمحم لاق ]۸۹[

 یوه هل ناك امو «بئاسلا نب دمحم جرح :لاق ةريغم نع «-هللا همحر-
 3 1 5 ا 5 55
 ىتح عحر امف -عدبلا لهأ :يأ- مهلوق عمسن ىّتح انب اوبهذا» :لاقف

 .(هبلق تقلعو اهب لخأ

 :لاق نيعم نبا تعم للا همحر- يسلايطلا رفعج لاق ]۹ ۰[

 ام ىلع هب تللدتسا اًمالك -يناعنصلا مامه نب- قازرلا دبع نم تعمم

 نيذلا كيذاتسأ نإ :هل تلقف -عيشتلا يف :ينعي- بهذملا نم هنع ركذ

 «جيرح نباو «ءكلامو «رمعم :ةنس باحصأ مهلك تاقث مهنع تذحأ

 رفعح انيلع مدق» :لاق «بهذملا اذه تذحأ نمعف «يعازوألاو «يروثلاو

 .«هنع اذه تذحأف يذلا نسح ًالضاف هتيأرف ناميلس نبا

 «ركب يبأ ىلع اًيلع لضفي نكي مل -قازرلا دبع :يأ- هنكلو /ج

 .اذه نم عسوأ [081] مقرب هحرخت قبس دقو )٤۷۷( :ةنابإلا (284)
 .(640 قالك 4 437 :ةنابإلا مهكر

 :هباتك يف يعداولا يداه نب لبقم /ةمالعلا هانعمب هدروأو )1١١(. :بيذهتلا )٥۹٠(

 .(۱۸۳) :"ةنتفلا نم جرخملا"



 هللاو» :بيبش نب ةملس نع دمحأ نب هللا دبع ةياور نم لاق دقف .رمعو

 ابأ هللا محر ءرمعو ركب يبأ ىلع اًيلع لضفأ نأ طق يردص حرشنا ام

 )٥۷۳/۱۹(« :ريسلا .«نمؤم وه امف مهبحي مل نم «نامثعو رمعو ركب

 ES :بيذهتلا

 ؛هللا» :-هللا هجر يربكعلا ةطب نب هللا ديبع هللا دبع وبأ لاق [531]

 نم هدهع امو هسفنب هنظ نسح مكنم اًدحأ نلمحي ال نيملسملا رشعم هللا

 هذه لهأ ضعب ةسلاجم يف هنيدب ةرطاخملا ىلع هبهذم ةحصب هتفرعم

 ةنتف دشأ مهّنإَف «هبهذم هنم جرختسأ وأ «هرظانأل هلحادأ :لوقيف «ءاوهألا

 «بهللا نم بولقلل قرحأو ؛برجلا نم قصلأ مهمالكو «لاحدلا نم

 ىلع مهوسلاجف ؛مهئوبسيو مهئونعلي اوناك سانلا نم ةعامج تيأر دقلو
 قيقدو «ركملا يفحخو ةطسابملا مهب تلاز امف «مهيلع درلاو راكنإلا ليبس

 .«مهيلإ اوّبَص ىَّتح رفكلا

 .لهجلا ىلإ لام :يأ ؛وبصي ابص نم :اوبص /ج

E eد د د  

 )٤۷۰/۲(. :ةنابإلا (هذك)



 دارب تسل» :بويأ لاق :-هللا همحر- ديز نب دامح لاق ]٥۹۲[

 .«توكسلا نم دشأ ءيشب -عدبلا لهأ :ينعي- مهيلع

 نب هللا دبع يل لاق :-هللا ههر يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق [3]

 اندنع ةنّسلا سيل» :-هنم عشخأ طق تيأر ام ؛نيعشاخلا نم ناكو-يرسبلا

 .«مهنم اًدحأ ملكت الأ اندنع ةنّسلا نكلو ءءاوهألا لهأ ىلع درت نأ

 انكردأو «عمسن انك يذلا» :-هللا همحر- لبنح نب دمحأ لاق [5354]

 عم سولجلاو مالكلا نوهركي اوناك مهن ؛ملعلا لهأ نم انكر دأ نم هيلع

 هللا باتك يف ناك ام ىلإ ءاهتنالاو ميلستلا يف رومألا امّنِإو «غيزلا لهأ

 هيلع درتل غيزلاو عدبلا لهأ عم سولجلا يف ال ةي هللا لوسر ةنس وأ
 كرت يف -هللا ءاش نإ- ةمالسلاف «نوعحري ال مهو كيلع نوسّبُي مِهّنِإف

 .(مهتلالضو مهتعدب يف مهعم ضوخلاو «مهتسلاجم

 2 د ع

 )٤۷۹(. :ةنابإلا (ه95)

 )058( :قباسلا ردصملا )٤۷۸(.

 )٤ ٥۹( :قباسلا ردصملا )٤۸١(.



 روثأملا لوقلا نمروثنم اردلا مل عع

 ننسلاب عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلا [44]

 مكنولداجي [موق] نانا أيس ::5 باطخلا نب رمع لاق [هوه]

 نئسلا باحصأ نإف «نئسلاب [مهولداجف] مهوذخف نآرقلا تاهبشب

 0 و هللا باتکب ملعأ

 .هلثم بط بلاط يبأ نب يلع نع ءاجو [537]

[۹v]جرحأ» :-هللا ههر- يطويسلا رکب يأ نب نمحرلا دبع لاق  

 مهحاحت الو مهمصاخف مهيلإ بهذا » :لاقف «جراوخلا ىلإ هلسرأ بلاط

 .(ةنسلاب مهمصاخ نكلو هوجو وذ هنإف نآرقلاب

 ريمأ ایر :لاق سابع نبا نأ :رخآ هجو نم جرخأو :لاقو ]۹۸[

 نكلو تقدص :لاق «لزن انتويب يف «مهنم هللا باتكب ملعأ انأف «نينمؤملا

 مهّنإف نئسلاب مهّجاح نكلو «نولوقيو لوقن «هوجو وذ لاَّمَح نآرقلا

 «۷) :ةنّسلا لوصأ «(84 287 :ةنابإلا «(ه8) :ةعيرشلا )١۹(« :يمرادلا (ه95)

 )١/ :ةنّسلا (788) :هقفتملاو هيقفلا «(45/8) :ملعلا نايب عماج ء(۲١۲) :يئاكلاللا

 .(08) :ةنحلا حاتفم ؛(1/7١) :روثنملا ردلا «يناهبصألا )۳١۳/١( :ةجحلا «يوغبلا ( ٠۲

 .(0715/1) :ةجحمْلا نايب يف ةجحلا )5١7(« :يئاكلاللا (047)

 .(09) :ةنسلاب جاجتحالا يف ةنحلا حاتفم )٥۹۷(

 .قباسلا ردصملا (0938)



 مهيديأب قبي ملف ننسلاب مهحاحف مهيلإ جرخف .اًصيحم اهنع اودجي نل

 .(ةجحا

 ريبزلا نبا رم :جرعألا ديمح انثدح -هللا هجر نايفس لاق [555]

 لاقف سانلا فالتحا يف -ثراحلا نب كلام- رتشألا ملكي وهو هنباب هه

 .(ةنسلاب هجاحو نآرقلاب هجاحت ال» :هنبال ريبزلا

 ال كنإف نآرقلاب سانلا لداحت ال» :ظفلب هدنسب بيطخلا هجرخأو

 .(ةنسلاب كيلع نكلو «مهعيطتست

 هللا دبع ابأ اي :-سنأ نبا- كلامل تلق :ليمج نب ميما لاق [10]

 .؟اهنع لداجي ننسلاب اًملاع نوكي لحرلا

 .تكس الإو هنم تلبق نإف «ةنسلاب ربخُي نكلو ءال :لاق

 هيلع فقوُتو هب دشرت ام نكيل» :-هللا همحر- ةطب نبا لاق [101]
 ةباحصلا نم ةمألا ءاملع نم ةحيحصلا راثآلاو «ةنسلاو باتكلا نم

 .(نيعباتلاو

 يف بيطخلا دنع امك [ريبزلا] باوصلاو [ريبزلا نبا] عقو اذكه (511) :ةنابإلا (519)
 هل كلام نب سنأ لوق نم هدنع عقو (۱۸۷) مالكلا مذ «(؟75 )١/ هقفتملاو هيقفلا

 .هنبال

 لضف «دوعرلا )١١١( «طوؤانرألا (۹۳) ءركفلا راد )۸١( مكحلاو مولعلا عماج )1٠٠(

 )١"(. فلسلا ملع

 0 ص  ۰:ةنابإلا )۲/٥۱٤(.



 و ص ص و ع و وع و ع 0

 ؟ ةعدبلا يه ام [50]

 :نع ةرابع ةعدبلا» :-هللا هجر يبطاشلا قاحسإ وبأ لاق ]1[
 ةغلابملا ءاهيلع كولسلاب دصقي «ةّيعرشلا يهاضت «ةعرتخم نيدلا يف ةقيرط
 .("ةيعرشلا ةقيرطلاب دصقي ام" وأ «هناحبس هلل دبعتلا يف

 لحرلا اهب دعي ينل ةعدبلاو» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [509]

 .(ةنّسلاو باتكلل اهتفلاخم ةنّسلا لهأ دنع رهتشا ام :ءاوهألا لهأ نم

 لصأ ال امم ثدحأ ام :ةعدبلا» :-هللا همحر- بجر نبا لاق [104]

 ؛هيلع لدي عرشلا نم لصأ هل ناك ام امأو «هيلع لدي ةعيرشلا يف هل

 .(ةغل ةعدب ناك نإو ءاعرش ةعدبب سيلف

 ملو نيدلا ىلإ هبسنو اًعيش ثدحأ نم لكف» :اضيأ لاقو [ة.ه]

 ءاوسو «هنم ءيرب نيدلاو «ةلالض وهف هيلإ عحجري نيدلا نم لصأ هل نكي

 .(ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألا وأ لامعألا وأ تاداقتعالا لئاسم كلذ يف

 نب ميهاربإ نع دانسإب -هللا همحر- ميعن وبأ ظفاحلا ىور [۰٦]

 )( :ماصتعالا )٥١(.
 .ىرخألا (۲۹/۲) ءاطع )۱۹٤/٤( :ىربكلا یواتفلا (1۰۳)

 .دوعرلا (۳۹۸) «طوؤانرألا (؟57) ءركفلا راد (۲۳۳) :مولعلا عماج (50 )٤
 .قباسلا ردصملا (50)

 .دوعرلا )٠١١( ؛«طوؤانرألا (17017) ءركفلا راد (575-5128) :قباسلا ردصملا (105)



 .ةدومحم ةعدب :ناتعدب ةعدبلا» :لوقي يعفاشلا تعمس :لاق «دينجلا

 وهف ةئّسلا فلاح امو ءدومحم وهف ةنسلا قفاو امف «ةمومذم ةعدبو

 .يه ةعدبلا تمعن :هنلَذ رمع لوقب جتحاو «مومذم

 ةعدبلا لصأ نأ : يعفاشلا دارمو» :-هللا هجر- بجر نبا لاق

 قالطإ يف ةعدبلا يهو هيلإ عجرت ةعيرشلا يف لصأ اهل سيل ام ؛ةمومذملا

 .عرشلا

 نم لصأ اه ناك ام :يعي ؛ةنّسلا قفاو امف :ةدوُمْحَمْلا ةعدبلا امأو

 .«ةنسلا اهتقفاومل اًعرش ال ةغل ةعدب يه امّنِإو «هيلإ عحرت ةنّسلا

 يعفاشلا نع يور دقو- اًضيأ -هللا همحر- بجر نبا لاقو [107]
 :نابرض تائدحُمْلا» :لاقف -اذه رسفي رحآ مالك

 هذهف ءاًعامجإ وأ اًرْثأ وأ ةنس وأ اًباتك فلاح امم ثدحأ ام -

 .ةلالضلا ةعدبلا

 هذهو ءاذه نم دحاول هيف فالح ال ريخلا نم هيف ثدحأ امو -

 .(ةمومذم ريغ ةثدحم

 ىلإ برقتي ةعدبلا بحاصو» :-هللا همحر- ميقلا نبا لاق [104]

 .(هبحأ الو تعرب ملو هب رْمأي مل اَمب هللا

 )٠٠١(. :قباسلا ردصملا (107)

 .قيقحت نود )۳٠۳( «يلشلا (775/؟) :ليلعلا ءافش (1۰۸)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل دعس

 نيدلا يف ثيدحلا يه :ةعدبلا» ٠:-هللا هه ر- يريقشلا لاق ]1 ۹[

 .«لامعألاو ءاوهألا نم له يلا دعب ثدحتسا امو «لامكالا دم
 نع ىقلتملا قحلا فالح ىلع ثدحأ ام» : يه ليق :اًضيأ لاقو

 .«اًميقتسم اًطارضو اًميوق ايد لعُجو هي هللا لوسر

 د! a داع داع 3

 )٠١(. :تاعدتبملاو ننسلا (109)



 عدتبملا ىلع ةداهشلا نوكت فيك [41]

 امم هريغو دهاشلا هب حرج ام» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق ]1٠١[

 «ةضافتسالاب هب دهاشلا هملع اذإ هب دهشي هنإف «هنيدو هتلادع يف حدقي

 .اًيعرش اًحدق كلذ نوكيو

 ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ءاهقفلا فئاوط كلذب حرص امك

 اًحرج لحرلا حر اذإ اميف اوحرص «راغصلاو رابكلا مهبتك يف مهريغو
 .ضافتساو «هآر وأ «هنم هعمس امي حراحلا هحرجي هنأ «ادسفم

 نودهشي مهلك نيملسملا نإف «سانلا نيب اعازن اذه يف ملعأ امو

 لهأ نم امهلاثمأو يرصبلا نسحلاو «زيزعلا دبع نب رمع لثم يف انتقو يف
 .ةضافتسالاب الإ هوملعي مل امب نيدلاو لدعلا

 ديبع يبأ نب راتخملاو ءفسوي نب جاجحلا لثم يف نودهشيو

 مهوحنو «يضفارلا أبس نب هللا دبعو «يردقلا ناليغو «ديبع نبا ورمعو
 .ةضافتسالاب الإ هنوملعي ال اّمب ةعدبلاو ملظلا لهأ نم

 ىفتكيف هرش ءاقتاو هنم ريذحتلا دوصقملا ناك اذإ » :لاقو |1١١]

 .كلذ نود امب

 .ىرخألا (۲۸/۲) ءاطع )۱۹۳/٤( ىربكلا ىواتفلا .(411/78) ىواتفلا عومجم (1۱۰)

 .ىرخألا (۲۹/۲) ءاطع ٤۱(۰ )١914/5( 4/9 8) :ةقباسلا رداصملا )51١(



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 غلبو «مهنادحأب سانلا اوربتعا : ها دوعسم نب هللا دبع لاق امك

 .هتسلاج نع ىهنف ثادحألا هيلإ عمتجي ًالجر نأ هَ باطخملا نبا رمع

 .«هنع رذحُي رشلا لهأل ريسلا يف اًطلاخم لجرلا ناك اذإف
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 عدبلا لهأ ةبوت ]٤۷[

 يعادلا ةبوت طورش نم» :-هللا همحر- ةيزوجلا ميق نبا لاق ]11[

 يف ىدا نأو «ةلالضو ةعدب ؛هيلإ وعدي ناك ام نأ نيبي نأ : ةعدبلا ىلإ

 ام نامتك مهبنذ ناك نيذلا باتكلا لهأ ةبوت يف ىلاعت طرش امك «هدض

 يف لمعلا اوحلْصُي نأ : كلذب سانلا اولضيل ىدهلاو تانيبلا نم هللا لزنأ

 َنيِذْلا نف :ىلاعت لاقف ءهايإ مهئومتكي اوناك ام سانلل اونيبيو مهسوفن

 اوبو اوحّلصأَو اوبا نيا الإ ج دوئعأللا ُمُهُنعْليو للا ُمُهنعْلَي كلو

 .[15.-105 :ةرقبلا ] ((ميحّرلا باوا اأو ْمِهْيَلَع بوثأ كلو

 نيذلا «نيقفانملا ةبوت يف ىلاعت هللا طرش امكو :اًضيأ لاقو ]51١[

 دوهيلاب مهماصتعاو مهزيحتو «نينمؤملا ءافعض بولق داسفإ مهبنذ ناك

 نأ :ةعمسو ًءاير مالسإلا مهراهظإو هلك لوسرلا ءادعأ نيكرشملاو

 نم رافكلاب مهماصتعا لدب هللاب اومصتعي نأو «مهداسفإ لدب اوحلصُي

 ءاير مهراهظإ لدب هلل مهنيد اوصلخي نأو «نيكرشملاو باتكلا لهأ

 .«ناعتسملا هللاو ...اهتقيقحو ةبوتلا طئارش مهفت اذكهف .ةعمسو

 )۹۳-۹٤(. :نيرباصلا ةدغ (51)

 .(854) :قباسلا ردصملا )5١(



EQروثأملا لوقلا نم روثنملا ردلا مل م  

 .. مهفاصوأو ءابرغلا [44]
 ةلقلا نم ةقحولا مدعو

 ةّيقب وُلوُأ ْمُكَلْبَق نم نوُرَقْلا نم ناك الولف :ىلاعت هللا لاق ]1١4[

 .(مهنم اجلا نمم ًاليلَق الإ ضْرَألا يف داّسَقْلا نع نهن

 .«يفخلا ,ينغلا «يقتلا دبعلا بحي هللا نإ» كك لاق ]11°[

 ؟ةلكي هللا لوسر اي ءابرغلا نمو :ليق .ءابرغلل ىبوط» كك لاق [117]

 .(مهعيطي نّمم رثكأ مهيصعي نم ,ريثك ءوس سان يف ليلق نوحلاص سان :لاق

[1v]؟الک هللا لوسر اي مه نم :انلق .ءابرغلل ىبوط» كك لاق  

 .«سانلا دسف اذإ نوحلصَي نيذلا :لاق

 نمؤملا نامز سانلا ىلع يأي» :هل بلاط يبأ نب يلع لاق []1۱۸]

 .(ةّمألا نم لذأ هيف

 )١١5(. :دوه (515)

 .(۱۷۷ ء۱۹۸/۱) :دجأ عة56) :ملسم (5716)

 .(1519) ةحيحصلا رظنا «(م۷۰۷۲ 116 ۰) ركاش هححصو (۲۲۲ «۱۷۷/۲) دمحأ (117)

 .ناب ؛ينابلألا دعب امف )١7171( :ةحيحصلا رظنا )1١۷(

 «روصنم نب ديعس هج رخأ :يطويسلا لاقو )١187( :ءافلخلا خيراتء(017) :نعفلا (1۱۸)

 . دوعسم نبا مالك نم (۲۲) :ةبركلا فشك رظنا



۲١١ 

 لهأ اير :-هللا همحرح يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا لاق [515]

 .«سانلا لقأ نم مكنإف -هللا مكمحر- اوقفرت «ةنسلا

 الو ىدا قرط عبتا» :-هللا همحر- ضايع نب ليضفلا لاق ]77١[

 .«نيكلاهلا ةرثكب رتغت الو «ةلالضلا قرطو كايإو «نيكلاسلا ةلق كرضي

 نم اًريثك نأ :فرعُي نأ يغبني» :-هللا همحر- حلفم نبا لاق ]17١[

 كلذ رهتشيو «يعرشلا رمألا فالح سانلا نم ريثك اهيف لعفي رومألا

 .مهلعف يف مهب سانلا نم ريثك يدتقيو «مهنيب

 الو العفو ًالوق كلذ يف مهتفلاخغ ؛فراعلا ىلع نيعتي يذلاو

 .قيفرلا ةلقو هتدحو كلذ نع هطبثي

 نيلعافلا ةرثكب ناسنإلا رتغي الو :يوونلا نيدلا ييحم خيشلا لاق دقو

 ديسلا هلاق ام لثتماو «بادآلا هذه يعاري ال نمم هنع انيهت يذلا اذه

 رتغت الو ءاهلهأ ةلقل ىدُشا قرط شحوتست ال :ضايع نب ليضفلا ليلحلا
 .(نيكلاهلا ةرثكب

 ةنسلا لهأب اوصوتسا» :-هللا همحر- يروثلا نايفس لاق [١57؟]

 .«ءابرغ مهّنإف ءاريخ

 .(154) :ةنجلا حاتفم «(۱۹) :ةبركلا فشك )١9(« :يئاكلاللا (515)

 .(۱۱۲/۱) :ماصتعالا (570)

 )1۲١( :ةيعرشلا بادآلا )557/1(.

 )1۲۲( :ةنجلا حاتفم «(۲۷۳/۷) :ريسلا .(49) :يئاكلاللا )٠١(.



CAس  mamanروثأملا لوقلا نمروثنملا ردلا مل  

rr}ةّنس بحاص قرشملاب لحر نع كغلب اذإ» :اًضيأ لاقو  

 ةنّسلا لهأ لقأ ام ءامحل عداو مالسلا امهيلإ ثعباف «برغم اب رحآو

 .(ةعامجلاو

 فرع اذإ نم حبصأ» :-هللا همحر- ديبع نب سنوي لاق [17 5|

 .«اهفرعي نم هنم برغأو ءاًبيرغ اهفرع ةنسلا

 «ٌبيرغل اهلبقيف ةنسلا هيلع ضرعن يذلا نإ» :اًضيأ لاقو ]٠٠٠[
 .(اهبحاص هنم برغأو

 مالسإلل نأ تعمس» :-هللا هحر- يالوخلا سيردإ وبأ لاق [177]
 اهنم خلتمي ام لوأف «ةورع ةورع خلتُمُ امّنإَو اهي سانلا قلعتي ىّررْع

 . «ةالصلا اهنم خلتمي ام رخآو «مكحلا

 .نيدلا نم هب كسمتي ام :انه ىّتعمْلاو ءولدلا نم ضبقملا :ةورع /ج

 . عزتناو بذتجا :يأ ؛خلتماو خلم :خلتمت

 نع «ضايع نب ليضفلا نع «كرابملا نب هللا دبع ىور [170]

 .(ه:) :يئاكلاللا 355

 ٠۲۷ /89) لامكلا بيذهت «(597/5) ريسلا «(51/) ةيلحلا ؛(؟١5) يئاكلاللا (575)
 )١9(. :ةبركلا فشك «(

 )١١14/1(. :ماصتعالا (3؟5)

(Y9 حاضو نبا: )1۲١( 

 )1۲۷( :ةبركلا فشك )۲٤(.



1۳ 

 فرتملا غلا ركذ هنأ» .-هللا مهمحر يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا

 عدتبملا ركذو «هيف باقع ال هنأ يعديو لاملا ذحأي ناطلس هل يذلا

 رافكلا يف هللا لزنأ ام لوأتو نيملسملا ىلع هفيسب جرح يذلا لاضلا

 .نيملسملا ىلع

 «يناباو يلاغلا نيب ءامهنيب وه الإ هلإ ال يذلاو مكقتس :لاق مَن
 نيذلا «سانلا لقأ اوناك ةنّسلا لهأ نإف ءاهيلع اوربصاف «لهاجلاو فرتملاو

 «مهئاوهأ يف عدبلا لهأ عم الو «مهفارتأ يف فارتألا لهأ عم اوذحأي 7

 .اونوكف هللا ءاش نإ كلذكف «مهّبر اوتأ يح مهتنس ىلع اوربصو

 يل مله :اذه لوقي تاركنملا هذه كردأ ًالجر نأ ول هللاو :لاق مث

 لأسيو اهبلطي يب دمحم ةنس الإ ديرأ ال :لوقيف «يلإ ٌمله :اذه لوقيو
 .(ىلاعت هللا ءاش نإ اونوكف كلذكف «ميظع رجأ هل ضرعيل اذه نإ ءاهنع

 نامزلا رحآ نمؤملا لذ امّلإ» :-هللا همحرح بجر نبا لاق [1۲۸]

 ههركي مهلكف «تاوهشلاو تاهبشلا لهأ نم داسفلا لهأ نيب هتبرغب

 مه امل هتنيابمو ,مهدوصقمل هدوصقمو «مهتقيرطل هتقيرط ةفلاخمل هيذؤيو
 1 .(هيلع

 لهأ» :-هللا همحر- ركب يبأ دمحم نيدلا سش ميقلا نبا لاق [1۲۹]

 ملعلا لهأو «ءابرغ مالسإلا لهأ يف نونمؤملاو ءءابرغ سانلا يف مالسإلا

O1 .(۲۳) :قباسلا ردصملا  

 )۱۹۰/۳-۱۹٩(. :نيكلاسلا جرادم (1۲۹)



 مه عدبلاو ءاوهألا نم اهئوزيمب نيذلا ةنسلا لهأو «ءابرغ نينمؤملا يف
 ءالؤه دشأ مه نيفلاخملا ىذأ ىلع نورباصلا اهيلإ نوعادلاو 7

 نيب مهتبرغ امَّنإو «مهيلع ةبرغ الف د هللا لهأ مه ءالؤه نكلو .ةبرغ

 َكوُلْصُي ضْرألا يف ْنَم َرْثْكَأ غطت نإوإ» :مهيف كك هللا لاق نيذلا «نيرثكألا

 «هنيدو هلوسرو هللا نم ءابرغلا مه كئلوأف ٠٠١[ :ماعنأل] هللا ليبس نع

 .(ةشحوملا ةبرغلا يه مهتبرغو

[r۰]مهطبغ نيذلا- ءابرغلا ءالؤه تافص نمو» :اًضيأ لاقو  

 نإو هوثدحأ ام كرتو «سانلا اهنع بغر اذإ ةنّسلاب كسمتلا :ِلك يبلا

 «سانلا رثكأ كلذ ركنأ نإو ديحوتلا ديرحتو «مهدنع فورعملا وه ناك

 الوب ةقيرط الو خيش ل تلونمزو هللا ريغ دحأ ىلإ باستالا كوت
 هل ةيدوبعلاب هللا ىلإ نوبستنم ءابرغلا ءالؤه لب .ةفئاط الو «بهذم
 نوضباقلا مه ءالؤهو «هدحو هب ءاج امل عابتالاب هلوسر ىلإو «هدحو

 اذه نيب مهتبرغلف . مهل ٌمئال -مهلك لب- سانلا رثكأو ءاقح رمحلا ىلع

 .«مظعألا داوسلل ةقرافمو «ةعدبو ذوذش لهأ مهئودعي :قلخلا

 5 ءابرغلا ةفص نم» :-هللا هجر- يرجآلا ركب وبأ لاق ]11|

 :لثم ؛مهرومأ عيمج يف سانلا ىلع بلاغلا نوكي نأ :قحلا لهأ اهب تع
 ماحرألا ةلصو «ناريجلا ةرواجو «باحصألا ةبحصو «ناوخإلا ةاحاؤم

 )1۳١( :قباسلا ردصملا )۱۹۸-۱۹۷(.

 )١۳١( :نينمؤملا نم ءابرغلا )۳۲(.



1° 

a 

 امو «بئاصملا نم مهيلع يرجي امو ءرئانجلا دوهشو «ىضرم ا ةدايعو

 .(ايندلاب حارفألا نم هب نرس

[rr]مويلا وعدي نّمم بحجعلا» :-هللا هه ر- ديبع نب سنوي لاق  

 .(ةنسلا ىلإ تيجملا هنم بجعأو ةنسلا ىلإ

 .يراهتربلا )١77( :ةنسلا (1۳۲)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 قافنلا ةيآو راصنألا بح دامُيإلا ةيآ» كي هللا لوسر لاق [77]
 .«راصنألا ضغب

 لصوملا لهأ اونحتما» :-هللا همحر- يروغلا نايفس لاق [14]

 .«نارمع نب قاعملاب

 يف نوع نبا» :-هللا همحرح يدهم نب نمحرلا دبع لاق [15]

 نب كلام :نييفوكلا ينو «هيلإ نئمطاف هبحي لحرلا تيأر اذإ نييرصبلا
 لهأ نمو «هريخ جراف هبحي لحرلا تيأر اذإ «ةمادق نب ةدئازو «لوغم

 نيميثعلا حلاص نب دمحم ةمالعلا انخيش تابيوصت نم ناونعلا اذه :فئارطلاو فئاطللا نم دب

 ىلوألا ةعبطلا لبق عومحَملا اذه يف رظني نأ هيلع تضرع امدنع كلذو -هللا همحر-

 نأ ينم بلطو «فئاطلا ةنيدم يف (ه۷١١١) ماع لوألا عيبر رهش يف كلذ ناكو

 "ةنسلا لهأ ةيهاركو ةبحمب ناحتمالا" :ناونعلا اذه ناكو نيوانعلا هل :ضرعتسأ

 قلي ىف یک ديما عيطلا لع كادر ت يلع بوون وع اني یو
 مَل هلاغشنال نكلو «ىلوألا ةعبطلا يف باتكلا اذه يل مدقي نأب اًريخ يندعوأ دق ناكو

 لاح لك ىلع هلل دمحلاف ؛"عمجلا 5 لثم ئبجعي" :يل لاق دقو كلذ نم نكمتي

 .ةعساو ةمحر هللا همحرو

 )۷٤(. :ملسم «(۳۰۷۳ «۱۷) :يراحخبلا (۳۳)

 )181/١١(. :بيذهتلا «(۸۲/۹) :ريسلا «(۱۰۳/۲۸) :لامكلا بيذهت (584)

 .(۱۲۸/۷) :قشمد خيرات )٤۱(« :يئاكلاللا ؛(ه5) :رباكألا هاور ام (55)



1¥ 

 .«سنأ نب كلام :زاجحلا لهأ نمو «يرازفلا قاحسإ وبأو يعازوألا :ماشلا

 قاحسإ ابأو يعازوألا بحب يماشلا تيأر اذإ» :اًضيأ لاقو ]1۳١[

 .«هريخ جراف ؛يرازفلا

[rv]امأو «ةعدب مالسإلا يف ةنحناو» :-هللا همحرح يراهتربلا لاق  

 .(ةنسلاب نحتميف مويلا

 لهأ اونحتما» :-هللا همحر- سنوي نب هللا دبع نب دمحأ لاق [1۳۸]

 مهف هوضغبأ نإو «ةنسلا لهأ مهف هوبحأ نإف ؛نارمع نب فاع. لصوملا
 .«ىيحيب قوكلا لهأ نحتمي امك «ةعدب لهأ

 لصوملا لهأ نم موق هءاج اذإ نايفس ناكر :اًضيأ لاقو [175]

 .«الف الإو ؛مهاندأو مهّبرق «نظي امك مهآر نإف قاعملا بحب مهنحتما

 يعازوألا بحي يماشلا تيأر اذإ» :-هللا همحر- يدهم نبا لاق [510]

 .«ةّنس بحاص وهف ؛يرازفلا قاحسإ ابأو

 وهف ديز نب دامح بحي اًيرصب تيأر اذإ» :اًضيأ لاقو [141]

 .(۳۱۷/۱) :حرجلا ۳١

 .(۳۸/۲) :ةلبانحلا تاقبط )٠١١(« :ةنسلا حرش (۳۷)

 )٥۸(. :يئاكلاللا (۳۸)

 )٠٥۳/۲۸(. :لامكلا بيذهت (1۳۹)

 .(۲۱۷/۱) :حرجلا (540)

 .(۳۸) :يئاكلاللا «(۱۸۳/۱) :حرجلا (541)



518 
 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ع a عل

 .(ةّنس بحاص

 بحي لحرلا تيأر اذإ» :-هللا همحر- ديعس نب ةبيتق لاق [541]

 نب دمحأو يدهم نب نمحرلا دبعو «ديعس نب ىّيحُي :لثم «ثيدحلا لهأ

 ىلع هنإف -نيرحآ اًموق ركذو- ةيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحم
 .«عدتبم هنأ ملعاف ءالؤه فلاح نمو «ةنّسلا

 .يلغوأ (71) «ميلس )١٤١( :ثيدحلا باحصأ فرش ؛(04) :يئاكلاللا (147)



۲۹ 

 صاصقلا نم ريذحتلاو صصقلا نع يهنلا ]°[

 كلذ يف ببسلاو مهسلاجمروضح نمو

 .«لاتخم وأ ,رومأم وأ «ريمأ :ةثالث صاّصُقلا» :ايب هللا لوسر لاق [147]
 ّصقُي نكي مل» :-امهنع هللا يضر- ا هللا دبع لاق ["44]

 دهع الو ءرمع دهع الو ءركب يبأ دهع الو كي هللا لوسر دهع ىلع
 . «ةنتفلا تعقو امدعب ثدحأ ءيش وه امّنإو هيو نامثع

 :-هللا همحر- نمحرلا دبع وبأ يملسلا بيبح نب هللا دبع لاق [145]
 ,؟خوسنملا نم خسانلا تملع :لاقف «صقي ًالجر ىأر هذ اًيلع نإ
 .«(تكلمُأو تكلم :لاق .ال :لاقف

 ةيواعم عم انججح» :يزوهلا يحل نب هللا دبع رماع وبأ لاق ]1[

 «(4.5/5) :يدع نبا )1۷۹/۹-۱۸٠(« :ريبكلا يناربطلا .(7455) :ةباصإلا (149)
 دلاخ :خيشلا لضافلا خألا ديفي ام سفنلا لاطأ دقو «(557/7) :ريبكلا خيراتلا
 .(59-85) مصاع يبأ نبال "رک ذلاو ريكذتلاو ركذملا" باتكل هقيقحت يف يدادرلا

 )٦٤٤( :هجام نبا 578517 257141) :ةبيش ي نبا )۳۷۰٤(« :نابح نبا )1۲۲۸(

 :صاوخلا ريذحت «طوؤانرألا (1171) «توحلا )۲۲۲(.
 هيقفلا )1۲٤١(« :ةبيش يبأ نبا «ةمشيح يبأل )٠١١( :ملعلا )٠٤١۷(« :قازرلا دبع )٠٤١(

 )۲٤۲(. :صاوخلا ريذحت «(40) :ةنحلا حاتفم «يقهيبلل )۱۸٤( :لحدملا )۸٠/١(« :هقفتملاو
 )٠۹/ :ريبكلا محعملا ءرصن نبال )٠١« ٠١( :ةنسلا «(۳۳۱/۲) :خيراتلاو ةفرعملا (147)

 .(775) :صاوخلا ريذحت «(۱۲۸/۱) :كردتسملا «(۲۹۸) :ةنابإلا ( 7



 روث لوقا نمروثتلاردلا مل سس نصا

 ةكم لهأ ىلع صقي اًصاق نأب ربخُأ ؛ةكم انمدق املف ه5 نايفس يبأ نبا

 .ال :لاق «؟صصقلاب ترمأ :لاقف «ةيواعم هيلإ لسرأف «مورخع يبل ىلوم

 .هللا هانملع اًملع رشنن :لاق ؟نذإ ريغب صقت نأ ىلع كلم امف :لاق

 .«اقباط كنم تعطقل ؛هذه قرم لبق كيلإ ُتمدقت تنك ول :لاق

 .قباوط :عمجلاو ؛دحاولا وضعلا :قباطلا /ج

 نذأتسا يرادلا اًميمت نأ» :-هللا همحر- رانيد نب ورمع نع ]1٤۷[

 مت هل نذأي نأ ىَيأف ؛هنذأتسا مت هل نذأي نأ اف ؛صصقلا يف ه5 رمع

 .«حبذلا :يبعي هديب راشأو تئش نإ :لاقف «هنذأتسا

 رظناف» :-هللا همر يقارعلا لضفلا وبأ نيدلا نيز ظفاحلا لاق ]1٤۸[

 مهنم دحاو لك نيذلا ةباحصلا نم لحر قح يف هنذإ يف رمع فوت

 .«مهدعب نمو نيعباتلا يف ميت لثم نيأو نمتؤم لدع

 الإ لوقي ميمت ناك امو ءاذه اندهع يف ميت لثم نيأ :لوقأ /ج
 نابعثلا :ةصق يوري يذلا لثم ءاننامز صاّصق اوعمس ول فيكف ءاقدص

 رابغلا مهاطغ ىح ةربقملا يف نيرضاحلا ىلع رابغلا راثأو تحف يذلا

 نأ :يوري يذلا وأ «-هريبعت دح ىلع- ربقلا يف ةزانحلا عم نابعثلا لزنو

 نبال )٠٤١/۲( :لحدملا )٠١9(. :عدبلاو ثداوحلا (44/۲) :ريبكلا يناربطلا (34)

 هدروأو ؛حيحصلا لاجر هلاجر :يمشيملا لاق )183/1-١10( :دئاوزلا عمحم ءجاحلا

 .(1737) :"صاوخلا ريذحت" يف يطويسلا

 .(۲۲۳) :صاوخلا ريذحت :نع ًالقن .صاّصقلا ثداوح نم صالخلا ىلع ثعابلا هباتك (548)



 نحل

 :لوقي يذلا وأ «ةلبقلا نع تيملا هجو لوحت ربقلا يف تعضو امل ةزانجلا

A E DEEاذكهو .....داوس ىلإ . 

 سانلا اهب نوفوخي ءالؤه اهبكترا يتلا يصاعملا ىلإ كلذ نوزعي

 ملكتي يذلا وأ !!هذه نم هذه نأ !؟بيغلا ءالؤه ملع ىمف -مهمعزب-

 فالح ال اذهو- .ةنتفو ًالامج الإ اهديزي ال ةأرملل عقربلا نأو عقاربلا نع
 اذه عضو ول :هلوق ةيعادلا كلذ مالك يف سرفلا طبرم نكلو -هيف

 اذه همالك ةجيتنو .!!ةعيسو زثعلا نويع نأل ... رّْثع هحو ىلع عقربلا

 اي هللاو لاقو -ةرضاحملا كلت هل رضح نمم - مهدحأ يب لصتا :لوقي

 ا قطو يات نع هموت ىلع مرا خو اف اا عبق
 !؟لزاهملا هذه ام !!اهمأ نم اهبطحنا حور :!!ةيعادلا لضافلا خيشلا لاق

 الو «ىوقت نود ةماعلا لفاحلاو سلاجملا نم ريثك يف ةصقلا هذه رركيو
 .ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسنف .لجح

 ىلإ بكر هنأ :-هللا همحر- يدنكلا ةيواعم نب ثراحلا نع ]1٤۹[

 نع كلأسأل :لاق ؟كمدقأ ام :هنذ رمع هلأسف هَ باطخلا نب رمع

 ام :لاقف ءصصقلا ىلع نودارأ مهّنإف صصقلا نع ؛... لالخ ثالث

 نأ كيلع ىشحأ :لاق .كلوق ىلإ يهتنأ نأ تدرأ امَّنِإ :لاق .تئش

 كنأ كيلإ ليخي ىح عفترتف صقت مث «كسفن يف مهيلع عفترتف صقت
 .«كلذ ردقب ةمايقلا موي مهمادقأ تحت هللا كعضيف ءايرثلا ةلزثمب مهقوف

 )۲۳٤(. :صاوخلا ريذحت «(۱۸۹/۱) :دئاوزلا عمجم )١18/1١(« :دمحأ (549)



 «صصقلا يف ةرصبلا لهأ فلتخا» :-هللا همحرح شمعألا لاق [10]

 .«ال :لاق ؟صقي ب يِبّنلا ناكأ :هولأسف «كلام نب سنأ اوتأف

 لوسر باحصأ نم لحجر لحد» :يالوخلا رابجلا دبع لاق [151]

 نم :لاقف «صقي -يرعشألا ضايع نب- بعك اذإف ءدجسملا اب هللا
 صقي ال» :لوقي ب هللا لوسر تعم :لاق «صقي بعك :اولاق ؟اذه

 .«دعب صقي يئر امف ءاّبعك كلذ غلبف :لاق «لاتخم وأ رومأم وأ ريمأ الإ

[1er|ءاجو رمع نبا تعمسو :-هللا همحر ح ثيرح نب ةبقع لاق  

 ؛موقي نأ ىبأف ءانسلحم نم مق :رمع نبا لاقف «هسلحج يف سلجو صاق لحجر

 .«هماقأف هيلإ ثعبف «صاقلا مقأ :طرشلا بحاص ىلإ رمع نبا لسرأف

 :ينعي- هللا دبع يلع فقو» :-هللا هحر- ةرارز نب ورمع لاق [10]

 ةعدب تعدتبا دقل !ورمع اي» :لاقف ٌيصقأ انأو - 4و دوعسم نبا

 ريذحت )٤۲٤/۹(« :ريسلا «((41۰۰) :نازيملا «يدع نبال (۲۱۸/۷) :لماكلا )٥۰(

 .(5174) :صاوخلا

 ريذحت «نسح هدانسإ :لاقو )١10/1( :عمجمْلا يف يمثيفلا (087/4) :دمحأ (151)

 ١ .(508 23757528) :صاوخلا

 «جاحلا نبال )١17/1( :لخدملا «(دهاج نع 5749 231147) :ةبيش يبأ نبا (1067)

 .ملعلا باتك يف يزورملل يطويسلا هازعو (577 )۰۲٤۸ :صاوخلا ريذحت

 اهدحأ نيدانسإب "ريبكلا" يف يناربطلا هاور :يرذنملا لاق (44) :بيهرتلاو بيغرتلا (101)

 يف يمشي هدروأو .(07) :بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو «حيحص

 .(۱۸۹/۱) :دئاوزلا عمجم



 ضف

 ع اوقرفت مهتيأر دقلف «(هباحصأو دمحم نم ىدهأل كنإ وأ ةلالض

 تح ا نكح تیار یک
 :يرصبلا نسحلا تلأس» :-هللا همحر- ةّرم نب ةيواعم لاق ]< ٠١[

 يف أرقا :لاق «؟صاق ىلإ سلجأ مأ كيلإ ُبحأ يفحصم يف أرقأ

 دع :لاق ؟صاق ىلإ سلحأ مأ كيلإ بحأ اًضيرم دوعأ :تلق .كفحصم

 عيش لاق ؟صاق ىلإ سلجأ مأ كيلإ بحأ ةزانج عيشأ :تلق .كضيرم

 هعم بهذأ كيلإ بحأ هل ةجاح ىلع لحر يب ناعتسا :تلق .كتزانج

 اريح هلعج ىح ... كيسا ةجاح يف بهذا لاق ؟صاق ىلإ سلحأ مأ

 ۰ :ي الا نا نك
 ةيحان يف ىرأ نأل» :-هللا همحر- يالوخلا سيردإ وبأ لاق ]10°[

 ٠ ار ا نکا محلات اا
 صاقلا لبقتسن» :يروثلل تلق :-هللا همحر- ةرمض لاق [157]

 .«مكروهظ عدبلا اولو :لاق ء؟انهوجوب

 -رايس يبأ نبا- اًراّيس تيأر» :-هللا همحر- رمعم وبأ لاق ]٠٥۷[

 نبا ننس :ىلإ يطويسلا هازعو )٠٠٠١( :صاوخلا ريذحت )١١١(« :عدبلاو ثداوحلا (554)
 ."فحاصملا" يف دواد يبأ نباو ءروصنم

 ريذحت «جاحلا نبا )٠٤٥/۲( :لحدملا )٠٠۹(« :ثداوحلا 5000 :ةيلحلا (508)

 .(551 251495) :صاوخلا

 )١١١(. :عدبلاو ثداوحلا (165)

 .(7537) :صاوخلا ريذحت «قباسلا ردصملا (1561)



 :هل ليقف «دجسملا يف صقي صاقو «دجسملا باب ىلع كاتسي مكحلا ابأ

 انأ هيف مه امم ريخ يف نإ :لاقف .كيلإ نورظني سانلا نإ !مكحلا ابأ اي

 .(ةعدب يف مهو ةنس يف

 ءدجسملا يف صصقلا هركأل نإو» :-هللا همحر- كلام لاق [554]

 نأ سانلا ىلع سيلو «ةعدبل صصقلا نإو «مهيلإ سلجي نأ ىرأ الو

 .«صقي صاقلاو نوفلختي هريغو بّيسملا نبا ناكو «بيطنلاك مهولبقتسي
 نضاصقلا سالا بذكاو تا هج ر لبتح نب دمحأ لاق ]٥۹[

 توملا نوركذي مهّنأل ؛قودص صاق ىلإ سانلا جوحأ امو «لاّوسلاو

 .(ال :لاق ؟مهسلاجم رضحت تنكأ :هل ليق .«ربقلا باذعو

 .(ال :لاق ؟مهسلاجب تنكأ اًقداص اًصاق تيأر ول :هل ليق» :ىرخأ يفو

 -نارهم نبا- نوميم ركذ» :-هللا همحر- حيلملا وبأ لاق ]0[

 لزهي امب هلوق نّمسُي نأ امإ :اًنالث صاقلا ئطخُي ال :لاقف ءصاصقلا

 ١ .«لعفي ال امب رمأي نأ امإو «هسفنب 5 نأ امإو «هنيد

 نب دمحأ ىلص» :-هللا همحر- يسلايطلا دمحم نب رفعج لاق [171]

 :لاقف صاق مهيديأ نيب ماقف «ةفاصّرلا دجسم يف نيعم نب ىيحّيو لبنح

 )55١(. :صاوخلا ريذحت )١٤٤/۲(« :لحدملا )٠١9( :ثداوحلا (108)

 .راصتخاب ۲٠١( «؟551) صاوخلا ريذحت ١(: 47/7) لحدملا )١١7(. ثداوحلا (155)

 ."دهزلا" يف دمحأ هحرحأ :يطويسلا لاقو )١51( صاوخلا ريذحت (110)

 )1٦1( :تاعوضوملا )٤٦/١(« :نازيملا )٤ ٤ ١(« :ىلآللا 1۷( :ناسللا )47/9 0
 صاوخلا ريذحت : )۱۹٩۹-۱۹٩(« :رارسألا )۸۳-۸۱(.



YYo 

 رمعم نع «قازرلا دبع انثدح :الاق نيعم نب ىّيحُيو لبنح نب دمحأ انثدح

 هللا قلخ ؛هللا الإ هلإ ال لاق نم» :هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ةداتق نع

 يف ذخأو «.. ناجرَم نم هشيرو «بهذ نم هراقنم ءاريط اهنم ةملك لك نم

 نب ىيحي ىلإ رظني لبنح نب دمحأ لعجف «ةقرو نيرشع نم اًوحن ةصق
 هللاو :لاقف .؟اذهب هتثدح تنأ : هل لاقف .دمحأ ىلإ رظني ىَّبحيو ؛نيعم

 ّْ .ةعاسلا الإ اذهب تعمم ام

 :لاق ءاهتيقب رظتني دعق مث «تاعيطقلا ذخأو .هصصق نم ّعرَف املف

 .لاونل ًامّهوتم ءاجف «لاعت هديب نيعم نب ىَبَحي هل راشأ

 لبنح نب دمحأ ا ‹«؟ثيدحلا اذهب كثدح نم :ىّيحَي هل لاقف

 ام ؛لبنح نب دمحأ اذهو «نيعم نب ىّيحَي انأ :لاقف .نيعم نب ىّيحَيو

 ىلع بذكلاو ّدبال ناك نإف لكي هللا لوسر ثيدح يف طق اذهب انعمس

 نأ عما ا :لاق .معن :لاق ؟نيعم نب ىّيَحَي تلا كل لاقف .انريغ

 تملع فيك :ىيحي هل لاقف .ةعاسلا الإ هتققحت ام قمحأ نيعم نب ىّيحَي

 لبنح نب دمحأو نيعم نب ىّيحَي ايندلا يف سيل نأك :لاق ؟قمحأ ين

 عضوف .نيعم نب ىيحُيو لبنح نب دمحأ رشع ةعبس نع تبتك دق ؟امكر يغ
 .«امهب ئزهتسملاك ماقف .موقي هْعد :لاقو ههجو ىلع همك دمحأ

 ناميلس لحد املو» :-هللا هحر- يشوطرطلا ركب وبأ لاق [17]

 21917) :صاوخلا ريذحت )١45/1(« :لحدملا )11١-0١75(. :عدبلاو ثداوحلا (177)

 )۸۳-۸٤(. :ةعوفرملا رارسألا ( 4



 EEE تار

 انثدح :لاقف ءدجسملا يف صقي صاق ىلإ رظن ؛ةرصبلا شمعألا نارهم نبا

 طسوتف :لاق «...لئاو يبأ نع شمعألا انثدحو «قاحسإ يبأ نع شمعألا

 اي :صاقلا هل لاقف !!هيطبإ رعش فتني لعجو «هيدي عفرو «ةقلحلا شمعألا
 انأ يذلا :شمعألا لاقف «!؟اذه لعفت تنأو ملع يف نحن ؟يحتست الأ !خيش

 يف تنأو ةنس يف ينأل :لاق «؟كلذ فيك :لاق 2 تنأ يذلا نم ريح هيف
 رکذ ام سانلا عمم املف !!اًئيش لوقت ام كتثدح ام ءشمعألا انأ .بذك

 .«دمحم ابأ اي انثدح :اولاقو «هلوح اوعمتجاو «صاقلا نع اوضفنا ؛شمعألا

 «صاّصقلا الإ ملعلا تامأ امر :-هللا همحر- ةبالق وبأ لاق [15]

 ملعلا ىلإ سلجيو «ءيش :هنم قلعتي الف نس صاّصصقلا لجرلا لجرلا سلاحي
 .(عءيش هنم قلعتي ىّتح موقي الف

 نمحرلا دبع ابأ يأن انك» :-هللا هجرس ةلَدُهَب نب مصاع لاق [175]

 الو :لاقو ««صاّصقلا اوسلاجت ال :لوقيف «عافيأ ةمّلغ نحنو يملسلا

 .«صاصقلا اوقتا» :لاقو ««صاّصقلا سلاجي نم انسلاجي

 .مالتحالا فراش اذإ باشلا وهو ؛عفاي :عافيأ /ج

 دلخم نب عاجش ينثدح :-هللا هجر يبرحلا ميهاربإ لاق ]11°[

 ."ملعلا بانك" يف يزورلا لإ يطويسلا هازعو )۲١١( صاوخلا ريذحت «(۲۸۷/۲) ةيلحلا (375)
 .يليقعلا ىلإ اًضيأ اهازعو )۲۳٠١-۲۳٠( :صاوخلا ريذحت )١۹۳/٤(« :ةيلحلا (175)

 يزوحلا نبا هجرحأو :لاقو «(557) :صاوخلا ريذحت )۲١۳/۹(« :دادغب خيرات (175)

 )٠٠٠١(. :"نيركذملاو صاصقلا" :رظنا



 سلجم ديرأ انأو -يقاحلا نبا- ثراحلا نب رشب ئيقل» :لاق -سالفلا-

 تنأو !؟عاجش اي تنأو :يل لاقف «صاقلا -ظعاولا- راع نب روصنم

 .تعحجرف :لاق .عحرا «عجرا ؟عاجش اي اًضيأ

 نبا- عيكوو يروثلا نايفس هيلإ قبسل ريخ اذه ناك ول :ميهاربإ لاق

 .«ثراحلا نب رشبو لبنح نب دمحأو -حارجلا

 قيل عوف ا جرو ا حرج دنا حي نب ني |
 ىح هيف انظعو الإ الزم لرثن ال انكف «ةنيدملا ىلإ -برغملا- سلبارط
 نأ دارأ وه اذإ ةنيدملا انيتأ املف ءهنم كلذ نم بحعن انكف «ةنيدملا انغلب

 مئاق وهو «ظقيتلا باحصأ طامس يف هتيأرف ءانب لعفي ناك ام مهب لعفي

 .لهاج اي تكسا :هل نولوقيو «هنوبصحي نايبصلاو غ

 ناكف ء-هللا همحر- كلام ىلع انلخدف «تيأر امل اًبجعتم تفقوف

 لاقف «ىفلا نم هانيأر ام هيلع انملس نأ دعب «هنع هانلأس ءيش لوأ

 .«هلطاب هيلع اوركنأ ذإ نايبصلا باصأو «هنع ْرَهَل ذإ لاجرلا باصأ :كلام

 رشتنا «ةعدب لك براحي -هللا همحر- سنأ نب كلام ناك امل /ج

 اهوركنأ ةعدب مهيلع تلحد املكف ءاضيأ ةماعلا نيبو هبالط نيب كلذ

 «هسبحب رمأو فصلا يدي نيب هئادر عضو يدهم نبا ىلع ركنأ هنأ ىّتح
 «عدبلا راكنإ يف ملعلل نيبستنلا ضعب لهاست املف .اذه مدقت دقو

 .(75501) :صاوخلا ريذحت «جاحلا نبال )١50/7( :لحدملا (177)



 روتانا لولا نمروثتلا ردلا رن مدع تسلسل

 -مهاوه قفاوت يتلا- عدبلا ضعبب اوسنأتسا لب ؛ةعدتبملا نم ريذحتلاو

 «دحاسملا يف صاّيصقلا رثك كلذ لصح امل ؛اهنع اوحفانو اوعفادو

 يق ةرضاحما لخدي باشلا نإ ىَّح «تارضاحُمْلاَو

 صّصقلا رشنت تايئاضفلا ضعب تحبصأ امدنع ؛رثكأ رشلا عستاو .ملعلا

 .تئش ام مهم "ةاعدلا «ظاعولا" ضاتصُعلا قيرط نع سانلا ةماع ىلع

 :-هللا هجر جاحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق []11۷]

 فلسلا عابتاو «مارحلاو لالحلا هيف ركذي يذلا سلحمْلا :ملعلا سلحب»

 .«ةعدب كلذ نإ ذإ ؛ظاعولاو «صاّصَقلا سلحب ال دو

 عضو يق- ءالبلا مظعمو» :-هللا همحر- يزوجلا نبا لاق [154]

 «ققرتو فقثت ثيداحأ نوديزي مِهّنأل ءصاّصقلا نم يرجي امّنِإ -ثيدحلا

 .«اذه اهيف لقي حاحصلاو

 :-هللا همحرح ييافكألا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم لاق [175]

 نب هللا دبع مساقلا وبأ ةنسلا كلت يف جحو «نينسلا ضعب يف تججح»

 نءاج ايب لوسرلا ةنيدمم انرص املف «ئراقلا يمدألا وبأو «يوغبلا دمحم

 ةقلح عمج دق ريرض لحر انهاه «ركب ابأ اي :يل لاقف «يوغبلا مساقلا وبأ

 ثيداحألا نم بذكلا يوريو صقي دعقو يب هللا لوسر دجسم يف

 .(550) :صاوخلا ريذحت )٤٤/۲ ١(« :لحدملا (5510)

 )5١5(. :صاوخلا ريذحت )414/١(« :تاعوضوملا (11۸)

 .(۲۹۷-۲۹۸) :صاوخلا ريذحت )۱٤۷/۲-٤۸ ١(« :دادغب خيرات (579)



۲۹ 

AA 

 كلذ هيلع ركننل هيلإ انب يضمت نأ تيأر نإف «ةلعتفملا رابخألاو «ةعوضوملا

 ؟هنم هعنُعو

 ءريثكلا عمجلا اذه عم رثؤي ال انمالك نإ «مساقلا ابأ اي :هل تلقف

 نكلو ءانلزانم لرو ءانعضوم انل فرعُيف دادغبب انسلو «ميظعلا قّلخلاَو
 :تلقف يمدألا ركب يبأ ىلع تلبقأو .باوصلا وهو ؛رحآ رمأ انهاه

 .ًارقاو دعتسا

 سانلا لصفناو «ةقلحلا تلفنا يح ةءارقلاب أدتبا نأ الإ وه امف

 ؛هدحو ريرضلا اوكرتو ركب يبأ ةءارق نوعمسي انب اوطاحأو ءاًعيمج

 .(معنلا لوزت اذكهف يديب ذح :هدئاقل لوقي هتعمسف

 مدع هسفن نم صخشلا دجو اذإف «ةيفلسلا سوردلا نم هذهو /ج

 راكنإلا ىلع ةردقلا

 ركنم يف ببستي هنأ وأ «عفني ال هراكنإ نأ هنظ ىلع بلغ وأ

 تحنس مو رقي الو ىضري ال نكلو «رکنی الو «ملكتي الف ؛ربكأ
 انعم ٍتأيسو .ةنسلا يف ءاج ام بسح ركنملا راكنإ يف ددرتي الف ةصرفلا

 ."ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نوكي فيك" :ي لصف

 بحاص نأ ول» :-هللا همحر- مصألا ناونع نب متاح لاق [70]

 هللا ىلع ضرعي كّمالكو «تزرتحال كمالك بتكيل كيلإ سّْلَج ربخ
 .«زرتحت الو ىلاعت

 )۲۷٤(. :صاوخلا ريذحت (5070)



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 نب دمحم تعمس» :-هللا همحر- ياجرجلا ىسوم نب دمحم لاق [171]

 ءاضّرلا :لاصح ثالث هيف صاصقلا ىلإ سولجلا :لوقي يناعنصلا ريثك

 .ةءورملا باهذو «لقعلاب فافحختساو

 رومأ نم اًئيش تكلم يأ ول هللاو :لاقف .تدّدش دق :هل تلقف
 هللا ىلع قلخلا بذكأ مه :لاق ؟ةجح يأب :تلق .مهب تلكنل نيملسملا

 .«مهنم رش مهيلإ سلجي نمو «هئايبنأ ىلعو

 ."نيركذملاو صاصقلا" يف يزوجلا نبا ىلإ اهازعو )۲۷١-۲۷٦( :قباسلا ردصملا )1۷١(



۲۳۱ 

 ثادحألا ىلإ رظنلا نم ريذحتلا [01]

 مسهعم سولجلاو [ نادرملا]

 نب رمع امنيب» : فض ىملسألا ةديرب نب هللا دبع لاق [77]

 رمح ىلإ ليبس نم له :لوقت ةأرما اذإ ؛ةليل تاذ سعي هبط باطخلا

 مهحبصأو اًرعش سانلا نسحأ نم وه اذإف هاتأف هيلإ لسرأف «ميلس يب نم

 ءائسح دادزاف هتهبج تحرحخف «لعفف ؛هرعش نأ رمع هرمأف ءاهجو

 هديب يسفن يذلاو ال :رمع لاقف ءائسح دادزاف «لعفف ؛متعي نأ رمع هرمأف

 .(ةرصبلا ىلإ هرّيسو هحلصُي امب هل رمأف !!اهب انأ ضرأب نيعماجُت ال

 وه لوألا ىّنعملاو .هصقع :ىّنعمب ؛اًضيأو هرج :هرعش مط /ج

 .انه دوصقملا

 .ةمامعلا سبل :يأ ؛متعي

 عبس نم كسانلا باشلا ىلع انأ ام» :نيعباتلا ضعب لاق ["07]

 .«هيلإ سلجي ْثَدَح نم هيلع ينم فوحأب «هيلإ سلجي

 لاقو )۸۸٤٥(« :ةباصإلا ۲١-۲۳(« /57) :قشمد خيرات «(585/1) :دعس نبا (1۷۲)

 .حيحص دنسب يطئارخلاو «دعس نبا هجرخأ :رجح نبا

 ٥٤٥/۱۱ 247١/١8 0667/5١ ) :ىواتفلا عومجم .(0895) :نامُيإلا بعش (310)

 .(08) :ىرخأ ةعبط يقو «(57) :رئابكلا



YY 

 ةأرملا عم نإ» :يفاحلا رشبو .-هللا همحر- يروثلا نايفس لاق []1۷4]
 .«نيناطيش ثدحلا عمو ءائاطيش

 لوخد عنمي سنأ نب كلام ناكو :-هللا همحر ح ةيميت نبا لاق ]1°[

 ؛مهب اًرتتسم سانلا رامغ يف لحدف ماشه لاتحاف «عامسلل هسلجم درملا

 ةتس هبرضف كلام كلذب ربخأف ءائيدح رشع ةتس هنم عمسف «درمأ وهو

 .«طوس ةئام ٰيبرضو ثيدح ةئام تعم يتيل :ماشه لاقف طوس وسع

 درمأ عدي ال يروثلا نايفس ناك» :-هللا همحر- اًصيأ لاقو [77]

 .(هسلاجي

[vv]هللا ههحر- ياجنرلا رادنب نب يلع نب نسحلا يلع وبأ لاق -: 

 اًيفنو ءاقفعت ,مهل ثيدحلا ةياور نم درملا ىلع عنتمي «لاص نب دمحأ ناك»

 «هنم عمسيو هسلجب رضحي يناتسجسلا دواد وبأ ناكو «هسفن نع ةنظلل

 عانتمالا يف هتداع فرعو «هثيدح هعمسي نأ بحي درمأ نبا هل ناكو

 رعشلا نم ةعطق هنبا نقذ ىلع دش نأب ؛دواد وبأ لاتحاف «ةياورلا نم هيلع

 «كلذب خيشلا ريخأف ار هعمسأ و سلجَملا هرضحأ 0 ءايحتلم مهوتيل

 )045/1١1١(. :ىواتفلا عومجم (504)

 )٠۷١/٠١(. :قباسلا ردصملا (7076)

 .قباسلا ردصملا (57)

 )١/ :لامكلا بيذهت «(۸۱/۲۹) :قشمد ةنيدم خيرات )۲۰۱/٤(« :دادغب خيرات (1۷۷)

 .(الالا -الال ,/9) :ظافحلا ةركذت ۲۳١(« «۲۲۹/۱۳۲-۲۲۷) :ريسلا ۳۹



YY 

  3ةنسلاوداقتعالا ىف 4

 نب

 ركنت ال «خيشلا اهيأ :هل لاقف ءاذه لثم هعم لمعي يلثمأ :دواد يبأل لاقف

 مهمواقي مل نإف ةاورلاو ءاهقفلا خويش عم اذه با عمجاو «هتلعف ام ىلع

 خويشلا نم ةفئاط عمتجاف :لاق «عامسلا نم ذئيح همرحاف هتفرعع

 خيشلا هل وري ملو «همهفب عيمجلا بلغو ءاًحراطم نبالا اذه مه ضرعتف

 انأو :خيشلا لاق .لوألا ءزجلا كلذ هل لصحو «هثيدح نم ايش كلذ عم

 .«دحاولا ءزجلا اذه ةياورب رختفي دواد يبأ نبا ناكو .هيورأ

 اًعيش نيثالث تبحص» :-هللا همحر- يلصوملا حتف لاق [1۷۸]

 :يل اولاقو «مهايإ يقارف دنع نوصوأ مهلكف «لادبألا نم َنوُدعُي اوناك
 .(مهتطلاخمو ثادحألا ةرشاعم قتا

 نب دمحأ ىلإ لحر ءاح» :-هللا همحر- دمحم نب دينجلا لاق [7175]

 لاقف ؟يفلا اذه نم :هل لاقف «هجولا نسح درمأ مالغ هعمو «لبنح

 يف هباحصأ ضعب همالف .ىرخأ ةرم كعم هب ئحب ال :لاقف يبا :لجرلا

 .«مهفالسأ نع انوربخأ هبو ءانحايشأ انيأر اذه ىلع :دمحأ لاقف كلذ

 ؛[زازبلا] يزارلا نب نسح نأ» :-هللا همحر- ةيميت نبا ركذ [10]

 )1۷۸( :سيلبإ سيبلت )۲۷١(« :ةماقتسالا )١/470(« :ىواتفلا عومجم )٠٤١/١١«

.(Tor/Y\ «TV1 

 )۲۷٤- :سيلبإ سیبلت «(۱۲۷/۱) :ةلبانحلا تاقبط «(۲۲۹/۰) :دادغب خیرات (1۷۹)

 )١١۹(. :دشرألا دصقملا )۳۷٦/٠١(« :ىواتفلا عومجم ٥(

 :رئابكلا )7077/١5(( :ىواتفلا عومجم «(477/7) :ينغملا «(5076) :سيلبإ سيبلت (1۸۰)

 .(09) :ىرخأ يفو (۳)



ré 

 «ةعاس هعم ثدحتف «هجولا نسح مالغ هعمو -لبنح نبا- دمحأ ىلإ ءاج

 مالغلا اذه عم شمت ال !يلع ابأ اي :دمحأ هل لاق «فرصني نأ دارأ املف

 مثأي ال :ناك نإو :لاق ءيحأ نبا «!هللا دبع ابأ اي :لاقف «قيرط يف

 .«..[اًءوس هفرعي الو كفرعي ال نم كب نظي الثل] وأ «كيف سانلا

 «ئبحصي نأ درمأ عمط ام» :-هللا همحر- نيعم نب ىيي لاق [181]

 .«قيرط يف -لبنح نب دمحأ الو-

 حلي لحرلا متيأر اذإ» :-هللا همحر- بيسملا نب ديعس لاق [18]
 .(هومهُناف درمألا مالغلا ىلإ رظنلاب

 دالوأ اوسلاجت الر :هللا همحر- ناوكذ نب نسحلا لاق [18]

 .«ىراذعلا نم ةنتف دشأ مهو ءءاسنلا روصك اًروص مهل نإف «ءاينغألا

 رظنلا لحرلا دحي نأ نوهركي اوناك» :نيعباتلا ضعب لاق ]1۸ ]٤

 ليما مالغلا ىلإ

 تيبي ال :لاقي ناك» :-هللا هحر- يرسلا نب بيجنلا لاق ]1۸٥][

 .(3177/10) :ىواتفلا عومجم «(7070) :سيلبإ سيبلت (1۸۱)

 )۳۷۷/٠١(. :قباسلا ردصملا (1۸۲)

 يفو «(1۲) :رئابكلا )۳۷٤/٠١(« :ىواتفلا عومجم )٥۳۹۷(« :نامُيإلا بعش (1۸۲)
 )9//١41(. :روشنملا ردلا «(08) :ىرخأ ةعبط

 )1۸٤( :نامُيإلا بعش )٥۳۹۰(« :قشمد خيرات )٥۲/۹۳(.

 )1۸٩( :نامُيإلا بعش )٥۳۹۸(.



Yo 

 .«درملا عم تيب يف لحرلا

 هوحنو درمألا ىلإ رظنلا ررك نمو» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [187]

 عاد هعم نكي مل اذإ هنإف .كلذ يف بذك :ةوهشل رظنأ ال نإ :لاقو همادأ وأ

 .«كلذب ةذللا نم بلقلا يف لصحي ال الإ رظنلا نكي مل ؛رظنلا ىلإ هعم جاتحي

 نب دمحأ- هللا دبع يبأل تلق :-هللا همحر- يذورملا لاق [1407] -

 مل ةنتفلا فاح اذإ :لاق كولمملا ىلإ رظني لحرلا» :-هللا همحر لبنح

 .(ءالبلا اهبحاص بلق يف تقلأ ةرظن مك «هيلإ رظني

 ول :لاقو «بات لحر» :هللا دبع يبأل تلق :اًضيأ لاقو [184]

 ءرظنلا عدي ال هنأ الإ ؛ةيصعم يف تلخد ام طايسلاب يرهظ برض

 .(!؟هذه ةبوت يأ :لاقف

 اًناظ نادرملا ىلإ رظن نم امأ» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [585]

 امك -هللا ىلإ هل اقيرط اذه لعجو «يملإلا لامجلا رهاظم ىلإ رظني هنأ
 دابع لوق نم اًرفك مظعأ اذه هلوقف «-ةفرعملل نيعدملا نم فئاوط هلعفي

 نيذلا «نيدترملا ةقدانزلا رش نم ءالؤهف .طول موق رفك نمو «مانصألا

 .«ةمأ لك عامجإب مهلتق بحي

 .(1 51/51 )٤۱۹/۱۰« :ىواتفلا عومجم (28)

 )۳۷٤/٠١(. :قباسلا ردصملا (1۸۷)

 .قباسلا ردصملا (1۸۸)

 247/١0 ٠٠١/۲١(. :قباسلا ردصملا (185)



١ 

  2روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ده

 يروثلا نايفس لحد» :-هللا همحرح كرابملا نب هللا دبع لاق ]1۹ ]

 ىرأ إف ء[هوجرخأ] هوجرخأ :لاقف «حيبص مالغ هيلع لحدف مامحلا

 .(اًناطيش رشع ةعضب مالغ لك عمو اًناطيش ةأرما لك عم

 مظني ام عم «نادرملا ةبحص امأ» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [141]

 اذهف .كلذ وحنو «لجرلا عم هتيبمو «نسحلا درمألاب ةولخلا نم كلذ ىلإ

 .مهريغو «ىراصنلاو «دوهيلا دنعو «نيملسملا دنع تاركنملا شحفأ نم

 «هيلإ رظنلاو ء«هسملو «درمألا ةلبقب ذذلتلا دنع ةشحافلا تامدقم كلذكو

 .«نيملسملا قافتاب مارح وه

 نب باهولا دبع رظن» :-هللا همحر- يفوصلا ةر وبأ لاق [131]

 بئات انأ بنذ اذه :لوقيو ءوعدي هيدي عفرف «ةرم درمأ مالغ ىلإ حلفأ

 اًمْيدق كنم هفرعأ لزأ مَّل اًمب يلع دعف «هنع كيلإ عجارو «هنم كيلإ
 ٠ .هاتیدحو

 نأ حلصي ال ؛ناسحلا نادرملا» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [1۹۳]

 .ةجاحلا ردقب الإ «مهب ةنتفلا اهيف فاخي يتلا ةنمزألاو ةنكمألا يف اوجرخي

 نيب مامحلا يف سولجلا نم الو «جربتلا نم نسحلا درمألا نُكَمُي الف

 .(08) :ىرخأ ینو (57) :رئابكلا (50/7) :سيلبإ سيبلت «( ٤۰ 4) :نامْيإلا بعش (1۹۰)
 )20117/١11١ ٥٤۳(. :ىواتفلا عومجم (191)

 )۲۸۳/۱٤(. :قشمد ةنيدم خيرات (1۹۲)

 .(1900/51 )٤۱۸/۱١« :ىواتفلا عومجب ٠)



 الرو

 الل

 «سانلل ةنتف هيف امم كلذ وحنو «لاحرلا نيب هصقر نم الو «بناحألا
 .«كلذك هيلإ رظنلاو

 يف ةيبنحألا ةأرملا ةلزثمب حيلملا درمألا يبصلا» :اًضيأ لاقو [395:]

 نم الإ هلبقي ال لب ؛ةذللا هجو ىلع هليبقت زوجي الف «رومألا نم ريثك

 قافتاب هجولا اذه ىلع هيلإ رظنلا زوجي الو .ةوحإلاو بألاك :هيلع نمْؤُي
 .«كلذ فوح دنع هيلإ رظنلا مهروهمج دنع مرحي لب «سانلا

 نب رشب- رصن يبأ عم انك» :-هللا همحر- بوقعي وبأ لاق ]1۹٥[
 اي :تلاقف ءاهنم نسحأ انيأر ام ةيراح هيلع تفقوف -يفاحلا ثراحلا

 باب هل لاقي يذلا بابلا :اذه ال لاقف .برح باب ناكم نيأ خيش

 نيأ خيش اي :لاقف هلأسف «هنم نسحأ انيأر ام مالغ اهدعب ءاج مت ءبرح
 ضمغو «لاؤسلا مالغلا هيلع درف «هسأر خيشلا قرطأف «برح باب ناكم

 نيب وه اه :هل انلقف ءبرح باب :لاقف ؟ديرت شيإ لاعت :مالغلل انلقف «هينيع

 ءاهتملكو اهتبحأف ةيراج كتءاح رصن ابأ اي :خيشلل انلق باغ املف «كيدي

 عم :لاق هنأ يروثلا نايفس نع ىورُي .معن :لاقف «هملكت ملف مالغ كءاجو

 .«هيناطيش نم يسفن ىلع تيشحف «ناناطيش مالغلا عمو «ناطيش ةيراحلا

 وبأ يل لاق :-هللا همحر- [يابذورلا] يرابزورلا يلع وبأ لاق [117]

 .ءازجأ ةسمخلا )٠٠١/۲(« :ىربكلا ىواتفلا «(5417/77) :ىواتفلا عومجم (594)

 )٠۷٥/۱۰(. :ىواتفلا عومجم )۲۷۰-۲۷٦(« :سيلبإ سيبلت (195)

 .(597/1) :ىواتفلا عومجب «(؟77) :سيلبإ سيبلت (197)



Y۸ 

 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 سنإلا اذه انرصع ةيفوص ذخأ نيأ نم يلع ابأ اي» :بدؤملا دمحأ سابعلا

 ةمالسلا مهبحصت دقو «فرعأ مهب تنأ :يديس اي هل تلقف «ثادحألاب

 ار ناك نمت كت «تاهيه :لاقف ءرومألا نم ريثك يف

 كلذ امّنإو ء[دسألا] فحزلا نم هرارفك [هنم] رف ثدحلا ىأر اذإ

 فرصت نع اهذخأتف ءاهلهأ ىلع لاوحألا بلغت يتلا تاقوألا تیب
 .«طلغلا رثكأ ام رطخلا رثكأ ام «عابطلا

 ثاّدحألا بحص نم» :-هللا همحر- ينيسيمرقلا رفظم لاق [13]

 مهبحصي نم, فيكف «ءالبلا ىلإ كلذ هاّذأ ةحيصنلاو ةمالسلا طرش ىلع

 .(ةمالسلا هجو ريغ ىلع

 .(7076) :سيلبإ سيبلت (591)



۳۹ 

Ea 

 بادآو حئاصنو دئاوف [07]

 .«روز بوث سبالك طعي مّل امب عبشتملا» :25 لاق ]4۸[

 ىشعي هارأ نأ لجرلا هركأ ينإ» :هنذ باطخلا نب رمع لاق [135]

 .ةرخآلا رمأ يف الو ءايندلا رمأ يف ال :يأ ««ًاللهبس

 .للهبس غراف لکو «هعم ءيش ال وأ «ءيش الب ؛يأ :للهبس /ج
 ال ءاغراف لجرلا ضغبأل ينإ» :هلللو دوعسم نب هللا دبع لاق 08 ]|

 .(ةرخآلا لمع يف الو ءايندلا لمع يف

 لضفأ مالسإلا يف ايش ملعأ ال» :ه# هلظ رمع نب هللا دبع لاق ]7١1[

 . (ةفلتخملا ءاوهألا هذه نم ءيش هطلاخي 5 يبلق نأ نم يدنع

 اًموق تيأر اذإ» :-هللا همحر- ريزعلا دبع نب رمع لاق ]۷٠۲[

 .(ةلالض سيسأت ىلع مهف مهتماع نود [مهنيد رمأ يف] رمأب نوحانتي

 .(۲۱۳۰) :ملسم )4971١(( :يراحبلا (1948)

 .(ه88/9) :ةيعرشلا بادآلا (599)

 .(هم/ل/6) :ةيعرشلا بادآلا رظناو «ققحُمْلا )١39(« )٠١07/1( :دهزلا يف دمحأ )۷٠٠(
 )٠١٤/١(. :ةححمْلا نايب يف ةجحلا )۷١١(

 )۷١۲( يمرادلا )۳١۷(« ةيلحلا (851) يئاكلاللا )١/۳۳۸(« ملعلا عماج )٤1۲(« )۱۷۷٤(



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 نالف» :هل ليق هنأ نزلا نع هخيرات يف مكاحلا ىور ]7٠١[
7 1 

 .(ةشحو هدعب يف الو «سنأ هبرق يف سيل :لاقف ءكضغبي

 نأ كيلع ملاعلا قح نم» :ه# بلاط يبأ نب يلع لاق ]٤ 7٠١[
 «همامأ سلجت نأو «ةيحتلاب مهتود هصختو «ةماع موقلا ىلع ملست

 فالح نالف لاق :نلوقت الو «كنيعب زمغت الو «كديب هدنع نريشتالو

 الو «هب وثب لحأت الو هسلج يف راست الو ءادحأ هدنع نباتغت الو «هلوقل

 ةلخنلا ةلزثمب وه امّلإف «هتبحص لوط نم ضرعت الو «لسك اذإ هيلع حلت

 نم اًرجأ مظعأل ملاعلا نمؤملا نإو يش اهنم كيلع طقسي يم رظتنت

 مالسإلا يف تملثنا ملاعلا تام اذإو «هّللا ليبس يف يزاغلا مئاقلا مئاصلا

 .(ةمايقلا موي ىلإ ءيش اهدسي ال ةملث

 ملع نع نيقباسلا نإ» :هللا همحر - زيزعلا دبع نب رمع لاق ]۰°[

 .«اوثحب ول ثحبلا ىلع ىوقأ مه اوناكو ءاوفك دقان رصببو ءاوفقو

 لالحإلاب سانلا قحأ» :-هللا همحر ج ةّيرقلا ديزي نب بويأ لاق 08 11

 «هنيد دسفأ ءاملعلاب فختسا نمف ؛نيطالسلاو «ناوحإلاو «ءاملعلا :ةثالث

 .(ها/هر9) :ةيعرشلا بادآلا )۷٠۳(

 )٤ ۷٠( «ناحطلا (؟517) :يوارلا قالحأل عماجلا )٠٠٠١( :ملعلا نايب عماج «جاجع )۲۳١(«

 ) )197.ققحُمْلا

 .(۳۸) :فلسلا ملع لضف نایب «(۳۳۸/۰) :ةيلحلا (۷۰ه)

 .ققحُمْلا )4۹٩( «(۲۳۱) :ملعلا نایب عماج )۷۰٩(



 ىايند دسفأ ناطلسلاب فختسا نمو «هتءورم دسفأ ناوخالاب فحختسا نمو

 «هتعيبط ملحلاو «هتعيرش نيدلا :لقاعلاو :لاق .دحأب فختسي ال لقاعلاو

 سنأت يسفن تيأر» :-هللا هحر- ضايع نب ليضفلا لاق ]۷١۷[
 ىلع داّسح مهرثكأ اذإف «براجتلا تثحبف ءاقدصأ مهيمست ءاطلخب

 عشا ن نوساؤي الو ام ںی رور لو هز" فوركس“ لا

 هناحبس قحلا اذإف «معنلا ىلع داسح مهرثكأ اذإف ءمألا تلمأتف ءاقيدص

 اهلهأو ايندلا ردكي وهف «هب سنأي اًئيش هب لعجي نأ نمؤملا بلق ىلع راغي
 .هب هسنأ نوكيل

 «مهنم قولخمل كرس رهظت الو «فراعم مهلك قلخلا دعت نأ يغبنيف

 الإ مهطلاخت الو الاب مهلماع لب «ةدشل حلصي ال نم مهيف ندعت الو
 ًالكوتم ؛كنأش ىلع لبقأو «مهنع رفنا مث «ةظحل يقوتلابو «ةرورضلا ةلاح

 .(هايِإ الإ ءوسلا فرصي الو «هاوس ريخلا بلجي ال هنإف «كقلاح ىلع

 نأ كايإف «ةنشاخم هنيبو كنيب ترح نم» :اًضيأ لاقو ]۷٠۸[

 نماك دقحلاو «تلعف ام یری لازي ال هنإف «هنمأت نأو هتافاصم يف عمطت

eتررطضا اذإف ءسنجلا نم اوسيل مهال ؛نّيعتم مهنع دعبلاف ماوعلا  

 ءاهوعنشف ةملك تلق امّبرف ءرذحلاو ةبيهلاب ةريسي ةظحلف مهتسلاجم ىلإ

 )۷٠۷( :ةيعرشلا بادآلا )٥۸۲/۳(.

 ) )7٠١8.قباسلا ردصملا
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 ]][ روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ع دمدعسسس#

 ىلإ لم لب ؛نايبلاب يلا الو ءهقفلاب يهاللا الو «ملعلاب لهاجلا قلت الو
 مهل نإف مهرقتحت نأ يغبني الف ؛ءادعألا امأو «ةبيه عم فطلب مهتملاسم

 داسحلا مهسنج نمو ءرهاظلا يف مهتحاصمو مهئأرادم بجاولاو «ةنطاب ًاليح

 .«ةمزال مهتارادمو «قح نيعلا نإف «معنلا ىلع اوعلَطي نأ يغب الف

 [ 08 ۹نأ جاتحت خا خألا سئب» :-هللا همحر ح ذاعم نب ىَبحَي لاق

 مهنم ردنيو «فراعم مويلا سانلا روهمجو «كئاعد يف ينركذا :هل لوقت

 «هيف عمطت الف «خسن ءيش كلذف ةافاصملاو ةوحألا امأو ءرهاظلا يف قيدص

 عدف «هتجوز الو هدلو الو بسنلا نم هوخأ هل وفصي ناسنإلا ىرأ امو
 نأ كايإو «ءابرغلا ةلماعم مهلماعو كّبناج لكلا نع ذخو ءافصلا يف عمطلا

 دقو «هرهظأ اميف للخلا كل نييب نامزلا عم هنإف ءدولا كل رهظي نك. عدخُت

 يغبني امك هتيأر نإف هبضغأف اقيم ذات نأ تيار اذإ ايلا لاق

 «لاحلا يف اودع راص اًدحأ تبضغأ اذإ كنأل ؛ةرطاخم مويلا اذهو «هقداصف

 ءاهدحو ةرخآلا مهتمه ناك فلسلا نإ ءافصلا مكح خسن يف ببسلاو

 ىلوتسا دقف نآلاو ءايند ال اًنيد تناكف ةطلاخملاو «ةوخألا يف مهنأين تفصف

 .«هلقت ربخأف نيدلا باب يف اقلعتم تيأر ناد تالا ىلع الإ يح

 .هتقيقح ىلع هتفرع اذإ رمألا تربتخو «ربح نم :ربخأ / ج

 .ةيهاركلاو ضغبلا ؛ىلقلا :هلقت

 )7١9( :ةيعرشلا بادآلا )0801/5(.



Yer 

 اير :ءالعلا نب ورمع وبأ يل لاق :-هللا همحر- يعمصألا لاق ]۷٠١][

 هتمركأ اذإ ميئللا نمو «هتنهأ اذإ رذح ىلع ميركلا نم نك «كلملا دبع

 اذإ رجافلا نمو «هتحزام اذإ قمحألا نمو «هتجرحأ اذإ لقاعلا نمو

 ال نم لأست وأ «كلأسي ال نم بيحت نأ بدألا نم سيلو «هترشاع

 .(كل تصني ال نم ثدحت وأ «كبيجي

 نأ دحأل سيل» :-هللا همحر- ةيميت نب مالسإلا خيش لاق ]۷١١[

 لك يبلا ريغ ؛اهيلع يداعيو يلاويو «هتقيرط ىلإ وعدي اًصخش بّصنُي

 امو اڳ هلوسرو هللا مالك ريغ ؛يداعيو هيلع يلاوي اًمالك ممل بصني الو
 مهل نوبصني نيذلا «عدبلا لهأ لعف نم اذه لب ؛ةمألا هيلع تعمتحا

 وأ مالكلا كلذ ىلع هب نولاوي «ةمألا نيب هب نوقرفي اًمالك وأ اًصخش

 ش . (نوداعيو ةبسنلا كلت

 دهاشيو ءاذه انتقو ىلإ رظني -هللا همحر- مالسإلا خيش نأكو /ج
 اًصخش مهل موق لك بصن دقو -تاعامجلا اهئومسي ام- قرفلا هذه

 اهسسأ دقو -نيملسملا ناوخإلا ةقرف- هذهف «نوداعيو هيلع نولاوي

 هذهو «هنوعيابيو رصم لك يف اًسيئر مهل هدعب نوبصنيو ءانبلا نسح

 مهللاف .سيئر ليحر دعب سيئر مهلو «سايلإ اهسسأ دقو "غيلبتلا ةقرف"
 .ةنسلل عيمجلا دها

 .(ها/ه/9) :قباسلا ردصملا )7٠١(

 .(151/؟0) :ىواتفلا عومجم (۷۱۱)



CREE 0ص  

 بهذم نم هلاقتنا ناك نإ امأ» :-هللا هجرس ةيميت نبا لاقو [۷۱۲]

 ىلإ عجرف «لوق ىلع لوق ناحجر هل نيبتي نأ لثم «ئيد رمأل بهذم ىلإ
 لب «كلذ ىلع بائم وهف ؛هلوسرو هللا ىلإ برقأ هنأ ىري يذلا لوقلا
 لدعي الأ ؛رمأ يف هلوسرو هللا مكح هل نيت اذإ دحأ لك ىلع بحاو
 ل ا ضاق دلل نإف .هلوسرو هللا مكح ةفلاخم يف اًدحأ عبتي الو

 .«لاح لك يف دحأ لك ىلع هك

 بهذم رهظأ نم ىلع بيع ال» :-هللا همحر- اًضيأ لاقو ]١"[

 نإف «قافتالاب هنم كلذ لوبق بحي لب «هيلإ ىزتعاو هيلإ بستناو فلّسلا
 امال وكي ذل فلكل: هاد

 «تفتلت الف تيشم اذإ» :-هللا همحر- ىلعي وبأ يضاقلا لاق ]٤ ۷١]

 ريفصلا هركي :رداقلا دبع خيشلا لاق .قمحلا ىلإ كلذ لعاف بسني هنإف

 بحت هنأل سولحلا ىوتسم نع هب جرخي يذلا ءاكتالا هركيو «قيفصتلاو

 هركيو «ةءاند هنأل قلعلا غضم هركيو «رذعلا عم الإ ءاسلجلاب ناوهإو

 نأ يغبنيو «ةحاح ريغ يف توصلا عفرو ةهقهقلاو كحضلاب قدشتلا
 الو .هسفن بعتيو سائلا مدصي دح ىلإ عراسي ال ؟ًالدتعم هيشم نوكي
 نأ الإ ؛دادعتلاو بيحنلا ءاكبلا يف هركيو «بحعلا هثروي ثيحب رطخي

 .ىرخألا (۲۳۹/۲) «ةققحُمْلا (47/0) :ىربكلا ىواتفلا (۷۱۲)
 )۱٤۹/٤(. :ىواتفلا عومجم (۷۱۳)

 .(10/ ه7 :ةيعرشلا بادآلا )۷١٤(
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 هل هركيو «هتالاطبب هتاقوأ نم تاف ام ىلع مدنلاو ىلاعت هللا فوح نم نوكي

 .(هرتسب ةداعلا ترج امث ةروعب سيل امو سانلا نيب هسأر فشك

 نابللاك رجشلا غمص وهو :كلعلا ؛هلعلو .تءاج اذك :قلعلا اج

 .غضعي
 .رتخبت اذإ رطخي رطح :لاقي «رتخبتملا :رطاخلا ؛رطخي

 همحر- يلبنحلا بجر نب دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا نيز لاق ]۷٠١][
 همالك رثك نم نأ اونظو ءاذهي نيرحخأتملا نم ريثك نتف دقو» :-هللا

 اذهو «كلذك سيل نمم ملعأ وهف نيدلا لئاسم يف هماصخو هلادحو

 ءرمعو «ركب يبأك «مهئاملعو ةباحصلا رباكأ ىلإ رظناو ءضحم لهح

 ؛اوناک فيك ؛تباث نب ديزو «دوعسم نباو كدر لع «[نامثعو]

 نيعباتلا مالك كلذكو «هنم ملعأ مهو سابع نبا مالك نم لقأ مهمالك

 نيعباتلا اوعبات كلذكو «مهنم ملعأ ةباحصلاو «ةباحصلا مالك نم رثكأ

 ةرثكب ملعلا سيلف «مهنم ملعأ نوعباتلاو «نيعباتلا مالك نم رثكأ مهمالك

 دبعلا هب مهفي بلقلا يف فذقي رون هنكلو «لاقملا ةرثكب الو «ةياورلا

 ` ةلصحم ةزيجو تارابعب كلذ نع ربعيو «لطابلا نيبو هنيب هب زيو «قحلا
 .(دصاقملل

 رثكأ «ةيروثلا ةاعدو «-اومعز- عقاولا هقفو «ةيبزحلا ةاعد /ج

 )۷٠١( :فلسلا ملع لضف )۳۸(.



5 
uan Eaروثاملا لوقلا نمروثنم اردلا مل ععع تصد  

 ءالؤه نم ملعأ ءاملعلا ءالؤهو «نييفلسلا ةنسلا ءاملع نم مويلا اًمالك
 .ةاعدلا

 ْنَم لك سيل هنأ دقتعُي نأ بجيف» :-هللا همحر- اًضيأ لاقو ]7١7[

 دقو «كلذك سيل نمم ملعأ ناك ؛ملعلا يف همالكو «لوقلل هطسب رثك

 نم لوقلا يف عّسوت نم ضعب يف نودقتعي سانلا نم ةلهجم انيلتبا

 .«مدقت نمم ملعأ هنأ نيرحأتملا

 كلملا دبع نإ». :-هللا هجر يفاحلا رصن وبأ ثراحلا نب رشب لاق ]7١7[

 ملسف E صاعلا نب ورمع هدنعو «ةيواعم ىلع لحد ناورم نبا

 ا لان رميت هل لجو

 :ةثالث اًقالحأ كرتو ءةعبرأ قالحأب ذأ هنإ نينمؤملا ريمأ اي :ورمع لاقف

 نسحأبو ْثَدَح اذإ ثيدحلا نسحأبو يقل اذإ رشبلا نسحأب لحخأ هنإ

 .فلوخ اذإ ةنوملا رسيأبو ءْتَّدُح اذإ عامتسالا

 «سانلا ماعل ةسلاجم كرتو «هنيد الو هلقعب قثي ال نم حازم كرتو

 .(هنم ردنغت ام لك مالكلا نم كرتو

 )٤١(. :قباسلا ردصملا (/ل 5)

 خيرات )8١7(« :نامُيإلا بعش ((45) :سانلا ةارادم «(51737) :نيعم نبا خيرات (۷۱۷)

 «(١0/هز/ ۱۲۳ «۱۲۲/۳۷) :قشمد خيرات )٤۲۲(« :ءالمإلا بدأ «(۳۸۸/۱۰) :دادغب

 ,(0991) :سودرفلا :رظنا هعفري سنأ نع ءاجو )٤۱۱/۱۸(« :لامكلا بيذهت

 .اًعوفرم حصي ال فيعض وهو )١4(« :ناسللاو «(8701) :نازيملاو



TY 

 ظيلغلا مالكلا كرت :انه دوصقملاو .ظيلغلا نيمسلا مالغلا :ردنغ اج

 .ملعأ هللاو «مومذملا

 «تمصلا ملعلا لوأ» :-هللا همحرس يثراحلا رضنلا نب دمحم لاق ]۷۱۸[

 .(هرشن «هظفح ت هب لمعلا «هل عامتسالا

 هيف ثّدَحاَف ملع كل ٌتَدَح اذإ» :بويأل ةبالق وبأ لاق ]۷٠١[

 .(سانلا هب ْثّدَحُت نأ كمه نكي الو «ةدابع

 نم» :-هللا همر يكولعصلا دمحم نب لهس بيطلا وبأ لاق ]7٠١[

 .(هناوط ىدصت دقف هناوأ لبق ردصت

 ريمأ رمع هللا دبع نم» :-هللا همحر- زيزعلا دبع نب رمع لاق ]77١[
 الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ إف :دعب امأ ءةأطرأ نب يدع ىلإ نينمؤملا

 :دعب امأ ؛وه

 [هيبن] ةنس عابتاو «هرمأ يف داصتقالاو هللا ىوقتب كيصوأ يّنإ
 «هتنؤم 0 «هتنس هب ترج امم هدعب نوئدحُملا ثدحأ ام كرتو ي

 )۲۳۸/١(. :تارذشلا )٤۲۳(« :ءالمإلا بدأ «(۲۱۸/۸ تحور :ةيلحلا (۷۱۸)

 .(40/5) :ةيعرشلا بادآلا (/19)

 )٠٠/( :ناميإلا بعش ) »۸۲٠١:ريسلا )١۷/۲١۸(« :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )4/

 ۸(« :تارذشلا «(۱۸۲/۲) :ةيعفاشلا تاقبط )١/۲۷(.

 ه79) «دیلولا )٥۷۰« ٥۷۱( :ةعيرشلا )١55(« :ةنابإلا «(۳۷-۳۸) :حاضو نبا (۷۲۱)

 .جيرخت ةدايزب ]١١[ :مقرب قبس دقو «يحجيمدلا (



YEA 
 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل اذ

 مل سانلا نأ ملعاو ءةمصع هللا نذإب كل اهّنإف «ةنسلا موزلب كيلعف

 ةنسلا نإف ءاهيف ةربعو اهيلع ليلد وه ام اهلبق ىضم دقو الإ ةعدب اوثدحي

 «قمعتلاو قمُحلاو للزلاو أطخلا نم اهفالخ يف ام ملع نم اهنس امن

 نع مُهّنإو ,نوقباسلا مهّنإف مهسفنأل موقلا هب يضر ام كسفنل ضراف .
 «ىوقأ رومألا فشك ىلع اوناك مهو «اوفك ذفان رصيبو ءاوفقو ملع

 مهومتقبس دقف «هيلع متنأ ام ىدملا ناك نئلف «ىرحأ ناك ول هيف لضفيو

 مهليبس ريغ عبتا نم الإ هثدحأ ام مهدعب ثدحأ امَّنِإ :تلق نئلو «هيلإ

 «[نوقباسلا مه مهَّنإ] «مهنع هسفنب بغرو «[مهتنس ريغ ىغتبا نم الإ]
 امو ءرّصَقُم مهئود امف «يفشي ام هنم اوفصوو «يفكي ام. هيف اوملكت دقل

 مهنع حّمطو ءاوفَجف ماوقأ مهئود رّصق دقل ء[رّسَحُم] رصحم مهقوف
 .«ميقتسم ىده كلذ نيب مهّنِإ [و] ءاوَلَعَف نورخآ

 .ىّصقُمو رقتحو ىذؤم رحم اج

 وبأ يعازوألل ليق :-هللا هحر- يلبحلا ليعامسإ نب رشبم لاق [771]

 سلاجأو ةئّسلا لهأ سلاجأ انأ :لوقي ًالجر نإ» :ورمع نب نمحرلا دبع ورمع
 .«لطابلاو قحلا نيب يواسي نأ ديري لحر اذه :يعازوألا لاقف «عدبلا لهأ

 يلبنحلا يربكعلا ةطب نب دمحم نب هللا ديبع هللا دبع وبأ لاق [7؟]

 )٤۳١(. :ةنابإلا ۲۲)

 .قباسلا ردصملا (77)
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 لطابلا نم قحلا فرعي ال لحجر اذه نإ :يعازوألا قدص» :-هللا هجر

 نع ةئّملا تدروو نآرقلا لزن اذه لثم ينو «نامْيإلا نم رفكلا الو

 اوَلَخ ادو انَمآ اوُلاَق اوُنَمآ َنيِذْلا اوف اًدَوط :ىلاعت هللا لاق كك ىفطصملا

 .«[ :ةرتبل] 4ْمُكَعَم اإ اوُلاَق مهنيطاّيش ىلإ
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 امهيكلف يفرودي امو ءاملعلاو ملعلا يف [0؟]

 .(ةعاسلا رظتناف ؛هلهأ ريغ ىلإ رمألا [دنسأ] دّسُو اذإ» هلك لاق ]< ۷١[

 .(مكرباكأ عم ةكربلا» لكي لاق [76]

 سانلا حالص يم ُتملع دق» :هَذ باطخلا نب رمع لاق [777]

 اذإو «ريبكلا هيلع ىصعتسا ريغصلا لبق نم هقفلا ءاج اذإ «مهداسف مو

 .«ايدتهاف ريغصلا هعبات ريبكلا لبق نم هقفلا ءاح

 مهاتأ ام ريخب سانلا لازي ال» :هل دوعسم نب هللا دبع لاق [۷۲۷]

 نم [نع هوذحأ] مهاتأ اذإف ,مهرباكأ [نع] لبق نم ملعلا [اوذحأ ام]

 .«اوكله [مهرارشو] مهرغاصأ لبق

 )٤ ۷۲( ه9) :يراحبلا ٦۱۳١(.

 لاقو )1۲/١( :كردتسملا «ه857) :دادغب خيرات )٠۱۷١/۸-۱۷۲(« :ةيلحلا )۷۲٠(
 دنسم «يهذلا هقفاوو ؛هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا
 .(۱۷۷۸) :ةحيحصلا رظنا .(ه59) :نابح نبا «(۳۷ )۳٦« :باهشلا

 ثداوحلا )٠١(« :ثيدحلا لهأ ةحيصن ٠٠١١(« «٠٠٠ه) :ملعلا نايب عماج (17)

 .[ ٠١١ ] :مقر جيرخت ةدايزب قبس دقو .(۷۹) :عدبلاو

 28585) :ريبكلا مجعملا 23٠١ ٤۸۳ ۲١(« 5 55) :قازرلا دبع «كرابملا نبا )۸٠١( :دهزلا (۷۲۷)

 لهأ ةحيصن «(۷۹/۲) :هقفتملاو هيقفلا ٠١ ٠١58 هال) :ملعلا نایب عماج «( 669٠ ۔
 .(586/1) :ءافخلا فشك «(۲۷۰) :يقهيبلا لخدم (1):ثيدحلا



 .«ملعلا فصن لاؤسلا نسح» : لعق رمع نب هللا دبع لاق [۷۲۸]

 ؛ديري» :-هللا همر يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع لاق [۷۲۹]
 مهؤاملع نكي مّلو «خياشملا مهؤاملع ناك ام ريخب سانلا لازي ال
 فتلجعو ,هثدحو «بابشلا ةعتم هنع تلاز دق خيشلا نأل ؛ثادحألا

 ةهبشلا هملع يف هيلع لحدي الو «ةربخلاو ةبرجتلا بحصتساو «ههفسو
 لالزتسا ناطيشلا هلزتسي الو «عمطلا هب ليمي الو «ىوهلا هيلع بلغي الو

 هذه هيلع لحدت دق ثدحلاو «ةبيملاو ةلالجلاو راقولا نسلا عمو «ثدحلا

 .«كلهأو كله نفأو هيلع تلخد اذإف «خيشلا ىلع تنمأ يتلا رومألا

 طق سانلا ىتوُي ال» :-هللا همحر- يشوطرطلا ركب وبأ لاق [770]
 نم ىّتفأ ؛مهؤاملع تام اذإ هنأ لبق نم نوتؤي امّنِإو مهئاملع لّبق نم

 .«هلبق نم سانلا ىتؤيف ملاعب سيل

 امد :لاقف ءافيرصت عملا اذه رمع فرص دقو :لاقو [71]

 اًعوفرم رمع نبا نع (۳۳) :باهشلا دنسم «نسحلا لوق نم )١7( :لاملا حالصإ (
 نم )8/١( :ةريزملا لهأ نساحم يف ةريحذلا )۲۷٠١(« :يمليدلا ءاًعوفرم حصي الو
 يف يتسلا نبا هدروأ )۱۳۸/١۲(: ؛"حتفلا" يف ظفاحلا لاق اط باطخلا نب رمع لوق
 ضرع يف ظفاحلا هدروأو فيعض دنسب اًعوفرم اًثيدح «"نيملعتملا ةضاير" باتك
 ١11415(. ال57 :ءافخلا فشك )2158/١ ٥ :حرشلا

 .(۷) :ثيدحلا لهأ ةحيصن (۷۲۹)

 .)¥۷) :عدبلاو ثداوحلا (۷۳۰)

 .قباسلا ردصملا )۷۳١(
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 م  eروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل ادعس تدهس دس

 .«ناخف نيمأ ريغ نمتؤا هنكلو ءطق نيمأ ناح

 ةعيبر ىكب» :كلام لاق ؛ةعيبر لعف كلذكو :اًضيأ لاقو [7؟]

 يفتسا هنكلو ءال :لاقف ؟كب تلزن ةبيصمأ :هل ليقف ءاديدش ًءاكب اًموي

 .(هدنع ملع ال نم

 هقفتملل دبالو» :-هللا همر يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ لاق [7]

 هنم فرعتيو «هيلع لكشأ ام ريسفت يف عجريو «هيلع سردي ذاتسأ نم

 .«داسفلاو ةحصلا نيب هب قرفي امو «داهتجالا قرط

 خياشملاب سانلا ايجي امنإ» :-هللا همحرح لبتح نب دمحأ لاق [74]

 .«؟يقب اذامف خياشملا بهذ اذإف

 نم عمف خويشلا بهذ اذإف مهخويشب سانلا امّنإ» :لاقو [75]
 .«؟شيعلا

 دبع داع دع دإع دع

 .قباسلا ردصملا (۷۳۲)

 )۲١(. :ثيدحلا لهأ ةحيصن (78)

 .(45/5١؟) :ةيعرشلا بادآلا (784)

(VT)قباسلا ردصملا . 
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 رق

 ملعلاو ركذلا رود دجاسملا [04]

 ءركّذلاو ءةالصلل دجاسملا ملسم لجر نوي ال» لَك لاق [77]
 اذإ مهبئاغب بئاغلا لهأ شبشبتي انج و هلا شت ةبشبت الإ

 .«مهيلع مدق
 .سنألاو طاسبنالاو حرفلا :ءاقللا دنع ةشاشبلا نم :شبشبت /ج

 نم زرحو ءءايبنألا سلاج دحاسملا» :هبَذ يلع لاق [777]

 .(ناطيشلا

 نب رمع باتك تعمس :-هللا همحر- راّمع نب ةمركع لاق [۷۳۸]

 ءمهدحاسم يف ملعلا اورشني نأ ملعلا لهأ ٌرُماف «دعب امأ» :لوقي زيزعلا دبع

 .«تتيمأ دق تناك ةنّسلا نإف

 تاميخملاو ةماعلا تاهزتنملاو قئادحلا يف ةاعدلا ناحل دم أج

 يف هنولعجيو ريخلا نم هنورشني اّميو ملعلاب نوعفرتي ءاهريغو ةيهيفرتلا

 (۲۲۷۸ 35177 :نابح نبا ٤٥۳(« «۳۲۸/۲) :دمحأ .(5555) :يسلايطلا (/57)

 .توحلا 2١5١0 ۲۲۷١( 5) ؛طوؤانرألا

 (11) :ءالمإلا بدأ جاجع )١١٠٠١( ءناحطلا )١١81( :يوارلا قالخأل عماحلا (70)

 .ةيرصملا (*76/5) «ةيدنهلا (؟57/7) :ثيغملا حتف

 (177) «ناحطلا )١18( :يوارلا قالخأل عماجلا «(70) :لصافلا ثدحُمْلا (۷۳۸)
 )١١4(. :ءالمإلا «جاجع
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EAروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل طع هس  

 .!!موقأو مهل اًريخ ناكل هللا تويب

 :-هللا هحر- ينالوا هللا دبع نب ذئاع سيردإ وبأ لاق [79]

 .(ماركلا سلاجم دجاسملا»

 :ةيلحلا مصاع يبأ نبا )۳۸١( :دهزلا «نيعم نبا ثيدح )١99( :يناثلا ءزجلا ءدئاوفلا (۷۳۹)

 )١١١١( ءناحطلا )١۱۸۲( :يوارلا قالخأل عماجلا )۲۹٠١٦(« :بعشلا )١۲۳٠(«

 )٠٠۲/۳(« :ثيغملا حتف «(۱۹۷ /۲۹) :قشمد خيرات )١١0(« :ءالمإلا بدأ «جاجع

 .(۲۲۹۵) :ءافخلا فشك
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 ركنا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نوكي فيك [00]

 نورما ريحا ىلإ نوعي هما مكنم نکو :یلاعت هللا لاق ]۷٤۰][

 .«نوخلفُملا مه كتلوأَو ٍركنُملا نع نوهنَيو فوُرْعمْلاب
[v1]عطتسي مّل ناف «هدیب هريغيلف اًركنم مكنم ىأر نم» :5 لاق  

 .(نامُيإلا فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل ناف ,هناسلبف

 فورعملاب رمألا بجي الو» :-هللا همحر- ةيميت نبا لاق [741]
 هيلع لد امك ةيافكلا ىلع وه لب «هنيعب دحأ لك ىلع ركنملا نع يهنلاو
 .(ذللك يلا لاق امك «هتردق بسحب ناسنإ لك ىلع بحاو وه ذإ .نآرقلا

[ver]ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا طرش نم سيلو» :لاقو  
 .«ملاعلا يف فلكم لك ىلإ يهانلا يهو رمآلا رمأ لصي نأ

 امإو هناسلب امإ «يهنيو رمأي نأ ديري نم سانلا نم» :لاقو [؟:4]

 نم حلصي اميف رظن الو ءربص الو ملح الو هقف ريغ نم ءاقلطم هديب
 رمألاب قأيف .هيلع ردقي ال امو «هیلع ردقُي امو «حلصي ال امو ؛كلذ

 )۷٤۰( :نارمع لآ )٠١4(.

 )۷٤۱( :ملسم )45(.

 )۷٤۲( :فورعملاب رمألا ةلاسر )١7(.

 )۷٤۳( :قباسلا ردصملا )١5(.

 )٤ ٤ ۷( :قباسلا ردصملا )5١؟(.



 ا

 بصن امك هدودح يف دتعُم وهو هلوسرلو هلل عيطم هنأ اًدقتعم يهنلاو

 ؛مهريغو جراوخلاك «يهنلاو رمألل هسفن ءاوهألاو عدبلا لهأ نم ريثك

 ناكو «كلذ ريغو ءداهجلاو يهنلاو رمألا نم هللا هاتآ اميف طلغ نمم

 .(هحالص نم مظعأ ا

 ليصحتل اًنمضتم ناك نإو «يهنلاو رمألا نإف» :لاقو [74ه]

 نم توفي يذلا ناك نإف ءهل ضراعملا يف رظنيف ؛ةدسفم عفدو ةحلصم

 اًمرحم نوكي لب «هب اًرومأم نكي مل ؛رثكأ دسافملا نم لصحي وأ ءحلاصملا

 .«هتحلصم نم رثكأ هتدسفم تناك اذإ

 فورعم نيب نّيعماج ةفئاطلاو صخشلا ناك اذإ» :لاقو [74]

 اهر ري وأ قرع اولش نا ای لب ام فرو ال تغار
 نإف «رظني لب ؛ركنم نع اوهني نأ الو فورعمب اورمؤُي نأ رجي مل ءاًعيج

 هني ملو ءركنملا نم هنود وه ام مزلتسا نإو «هب رمُأ رثكأ فورعملا ناك

 باب نم ذئنيح يهنلا نوكي لب ؛هنم مظعأ تيوفت مزلتسي ركنم نع

 لاوزو لَك هلوسر ةعاطو هتعاط لاوز يف يعسلاو هللا ليبس نع دصلا

 1 . .تاتسحلا لعف

 هنود وه ام تاوف مزلتسا نإو «هنع يهُت «بلغأ ركنملا ناك نإو

 هيلع دئازلا ركنملل مزلتسملا فورعملا كلذب رمألا نوكيو «فورعملا نم

 .(۲۳) :قباسلا ردصملا (745)

 .قباسلا ردصملا )۷٤١(
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 .هلوسرو هللا ةيصعم يف اًيعسو «ركنمب اًرمأ

 .امهنع هني مّلو امهب رمؤُي مل نامزالتملا ركنملاو فورعملا ًافاكت نإو

 يمن الو رمأ حلصي ال ةراتو .يهنلا حلصي ةراتو «رمألا حلصي ةراتف

 .ةعقاولا ةنيعملا رومألا يف كلذو «نيمزالتم ركنملاو فورعملا ناك ثيح

 ركنملا نع ىهنُيو ءاقلطم فورعملاب رموُيف عونلا ةهج نم امأو

 .«اًقلطم

 ةدحاولا ةفئاطلاو دحاولا لعافلا يفو» :-هللا همحر- لاقو ]۷٤١۷[

 تاوف فورعم. رمألا نمضتي ال ثيحب ءاهركنم نع ىهنُيو اهفورعمب رمؤي

 ركنملا نع يهنلا نمضتي الو .هقوف ركنم لوصح وأ «هنم ربكأ فورعم

 .«هنم ححرأ فورعم تاوف وأ «هنم ركنأ وه ام لوصح

 نمؤملا نابتسا -ركنملاو فورعملا- رمألا هبتشا اذإو» :لاقو [754]

 ناك اهكرت اذإو ؛ةينو ملعب الإ ةعاطلا ىلع مدي الف «قحلا هل نيبتي ىٌح
 . ةيصعم رمألا نم هنع ىه ام لعفو «ةيصعم بحاولا كرتف «اًيصاع

 نم هلاثمأو لولس نب يبأ نب هللا دبعل ةي يبا كرت بابلا اذه نمو

 ؛هباقع نم عونب ركنملا ةلازإف «ناوعأ نم مهل امل ءروجفلاو قافنلا ةمئأ

 روفنبو «مهتيحو هموق بضغب ؛كلذ نم رثكأ فورعم ةلازإ ةمزلتسم

 .«هباحصأ لتقي يب هللا لوسر نأ اوعمس اذإ سانلا

 .(؟ 5) :قباسلا ردصملا )۷٤۷(

 .قباسلا ردصملا )۷٤۸(



 ؛ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا ليبس قفرلا» :اًضيأ لاقو ]۷ء۹[

 .«ركنم ريغ ؛ركنملا نع كيهّنو .فورعملاب ؛فورعملاب كرمأ نكيل :ليق اذحلو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناك اذإو» :اًضيأ لاقو ]۷٠١[
 ةحجار اهيف ةحلصملا نوكت نأ دبال «تابحتسملا وأ تابحاولا مظعأ نم
 بحي ال هللاو «بتكلا تلزنو «لسرلا تثعُب اذهب ذإ «ةدسفملا ىلع
 تان وعدد كلا نما اجيك لكامل

 اولمعو اونمآ نيذلاو ؛نيحلصملاو حالصلا ىلع هللا ىثأ دقو
 .عضوم ريغ يف نيدسفملاو داسفلا مذو «تاحلاصلا

 امم نكي مل «هتحلصم نم مظعأ يهنلاو رمألا ةدسفم تناك ثيحف
 يقتي نأ هيلع نمؤملا ذإ «مرحم لَعَفو بحاو كرت دق ناك نإو «هب هللا رمأ

 اهيا :ىلاعت هلوق عم نم اذهو «مهاده هيلع سیلو هللا دابع يف هللا

 ٠٠١ ٠[. :ةدالاإ م يدها اإ لص ْنَم مك رض ب ال ْمُكَسفلأ ْمُكْيَلَع او ومآ َنيِذْلا

 نم هيلع بجي امب ملسملا ماق اذإف «بحاولا ءادأب متي امّنِإ ءادتهالاو

 مل «تابحاولا نم 1 هريغب ماق امك «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 .«لاضلا لالض هرضي

 ا و و توک و د + 2

 )۷٤۹( :قباسلا ردصملا )١5(.

 ) )760.قباسلا ردصملا
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 فلسلا اياصو نم [01]

 نب يلع هب ىصوأ اميف -هللا همحر- يروثلا نايفس لاق [751]
 بذكلاو كايإو ءاهلك نطاوملا يف قدصلاب كيلع» :يملسلا نسحلا

 يف ءايرلاو يحأ اي كايإو «هلك ر اهَّنإف ءاهباحصأ ةسلاجمو ةنايخلاو

 عقر الا ماعلا لمعلا إف ير ا هدب دو هلع لير را
 لثم نإف «هنيد ىلع قفشم وه نم الإ كنيد نذحأت الو «بجع هيفو
 جلاعي نأ عيطتسي ال ءاد هب بيبط لثمك «هنيد ىلع قفشم ريغ وه يذلا

 اذهف !؟ممل حصنيو سانلا ءاد جلاعي فيك ءهسفنل حصنيو «هسفن ءاد

 كنيد امّنِإ يحأ ايو ؟كنيد ىلع قفشي فيك هنيد ىلع قفشي ال يذلا

 حرت مل اهمحرت مل تنأ نإف اهمحراو كسفن ىلع كبا «كمدو كمحل
 كايإو ءةرخآلا يف كبغريو ايندلا يف كدهزي نم كسيلح نكيلو

 نودسفي مهّنإَف ءايثدلا ثيدح يف ف نيذلا ايندلا لهأ ةسلاحيو

 تل تق ام راسلا رار تولا زكذ رثكأو هكليلقو كنيد مكيلع
 بدأب يأ اي كيلع مث كرمع نم يقب امل ةمالسلا هللا لسو «كبونذ نم

 وه نم الإ ءاهيف ريخلا نإف ةعامحلا نفلاخت الو «نسح قلخو «نسح
 .رخآ برخيو اتيب رمعي يذلاك ءايندلا ىلع بكم

 .(مه- مك /ا/) :ةيلحلا )۷٥١(



 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 نم اًدحأ نمتكت الو «هنيد رمأ يف كلأس اذإ نمؤم لكل حصناو

 ءائمؤم نوخت نأ كايإو ءاضر هيف هلل ناك اميف كرواش اذإ ايش ةحيصنلا

 لذباف هللا يف كاحأ تببحأ اذإو «هلوسرو هللا ناخ دقف اًئمؤم ناخ نمف

 اًمولظ ريصت كنإف ءارملاو لادجلاو تاموصخلاو كايإو كلامو كسفن هل

 ربلا ىلإ رجَي ربصلا نإف اهلك نطاوملا يف ربصلاب كيلعو ءاميثأ اًناوخ

 رجلا لإ ن1 E A ةنعا ردخايو شل ىلإ كورلا
 ىلإ فالتحالا نإو «كتقميف اًملاع نيرامت الو «رانلا ىلإ رجي روحفلاو

 ءايبنألا نازح ءاملعلا نإو «نمحرلا طخس مهنع عاطقنالاو ةمحر ءاملعلا

 كيلعو ءايندلا تاروع هللا كرصبي دهزلاب كيلعو «مهثيراوم باحصأو

 نكت كييري ال ام ىلإ كبيري ام اًريثك عدو «كباسح هللا ففخي عرولاب

 .كنيد كل ملسي نيقيلاب كشلا عفداو ءاًميلس

 نيقسافلا ضغبأو هللا بيبح نكت ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو
 ةوق ددرت ايندلا نم بيصت ام. كحضلاو حرفلا لقأو «نيطايشلا هب درطت

 نسحي كتريرس نسحأو «كايند رمأ هللا كفكي كترحآل لمعاو «هللا دنع

 نكتالو «ىلعألا قيفرلا لهأ نم نكت كتئيطخخ ىلع كباو ؛كتينالع هللا
 يغبني ؛ةريثك اًطورشو اقوقح كيلع هلل نأو «كنع لفغُي سيل هنإف ًالفاغ

 تنأو «كنع لفغي سيل هنإف ءاهنع ًالفاغ ننوكت الو ءاهيدؤت نأ كل
 «ةدؤتلاب كيلعف ايندلا رومأ نم اًرمأ تدرأ اذإو «ةمايقلا موي اهب بساحم

 نم ىلإ رظني ىح هنع فقف الإو «هذحف كترحآ رمأل اقفاوم هتيأر نإف
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 تمم اذإو «ةيفاعلا هللا لأساو ؟اهنم احب فيكو اهيف هلمع فيك هذحأ

 كنيبو اهنيب لوحي نأ لبق نم عرسأو اهيلإ رمشف ةرخآلا رومأ نم رمأب

 الو كلذ هرکی هنإف لكأت ام ردقب لمعت ال ًالوكأ ننوكت الو «ناطیشلا
 ركذت ال ةفيج عقتف كنطب نوشحت الو «ةوهش ريغب الو ةين ريغب لكأت
 نم هباتك يف نمؤملا دجي ام رثكأ نإف «نزحلاو مهلا نم رثكأو هللا

 عمطلا نإف ءسال يديأ يف اميف عمطلاو كايإو «نزحلاو محلا تانسحلا

 صرحلاو كايإو «بلقلا يسقت ةبغرلا نإف ةبغرلاو كايإو «نيدلا كاله
 بلقلا رهاط نك و «ةمايقلا موي سانلا حضفي امم صرحلا نإف ءايندلا ىلع

 بلقلا ميلس «ملاظملا نم نيديلا يقن ءاياطخلاو بونذلا نم دسجلا يقن

 محل ةنحلا لدي ال هنإف «مارحلا نم نطبلا يلاح ةنايخلاو ركملاو شغلا نم

 الو «ةحاح ريغب نيشمت الو «سانلا نع كرصب فك «تحس نم تبن

 اًئيزح اًفئاخخ نکو ءكل سيل ام ىلإ كديب شطبت الو «مکح ريغب نملك
 يلت نأ كايإو «كنيد رمأ نم هيف ثدحب ام يردت ال كرمع نم يقب امل

 هروح امولظ هلا كاتم دقو اه فك و اخ امالا نع ك

 لقأ ءةئيطخلا يف عقو ىح اهلمح موي لمكتسي مّلو اهيف قبي مل مدآ كوبأ
 ال رش نمؤيو هريخخ ىجري نمم نك «بنذلا رفغاو ةرذعملا لبقاو «ةرثعلا

 عطقت الو «ةصاخلاو ةماعلل اًميحر نك هللا عيطي نمم ادحأ ضغبت

 كملظ نمع زواحتو كعطق نإو كمحر لصو كعطق نم لصَو كمر

 مهيلع بائذ مهّنإف قوسلا لوحد لقأو ءءادهشلاو ءايبنألا قيفر نكت



 تست ا

 كمزل دقف اهتلخد اذإو «سنإلاو نجلا نم نيطايشلا ةدرم اهيفو «بايث
 مقف ءاّركنم الإ اهيف ىرت ال كنإو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 كلملا هل ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" :لقف اهفرط ىلع

 لوح الو ءريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب «تيمبو ييجي دمحلا هلو
 يف نم لكب اهلئاقل بتكي هنأ انغلب دقف ؛"ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 كتجاح ضقاو ءاهيف سلجت الو «تانسح رشع حيصف وأ يمجع قوسلا
 .كنيد كل ملسي مئاق تنأو

 نم كسفن نعنمت الو كلقعل متأ هنإف مهردلا كقرافي نأ كايإو

 هعدت الو هيلع مدن الو محللاب كيلعو «ملحلا يف ديزي هنإف ةوالحلا

 ,غامدلا يف ديزي هنإف بيطلا درت الو «كقلخ ءيسي هنإف اًموي نيعبرأ

 نشخلا سابللاب كيلعو «بلقلا اقِريو عومدلا زرفي هنإف سدعلاب كيلعو
 موصلاب كيلعو «ليللا رهس كلمت لكألا ةلقب كيلعو «ناميإلا ةوالح دحج

 ةلقب كيلعو «ةدابعلا باب كيلع حتفيو روجفلا باب كنع دسي هنإف

 ننوكت الو «عرولا كلمت تمصلا لوطب كيلعو «كبلق نيلي مالكلا

 اًناَعَط نكت الو «مهفلا عيرس نكت اًدساح نكت الو ءايندلا ىلع اًصيرح

 مسق امي ضراو ؛سانلا ىلإ اببحم نكت اًميحر نكو «سانلا نسلأ نم جنت
 لهأ عزانت الو ءاّيوق نكت هللا ىلع لكوتو ءاّينغ نكت قزرلا نم كل هللا
 لمكتست اًعضاوتم نكو «ضرألا لهأ كبحيو هللا كبحي مهايند يف ايندلا

 «كتجاحب رفظت ارفع نك «كقوف نم ةيفاعلا كتأت ةيفاعلاب لمعا . ا
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 .ءيش لك كيلع محرتي اًميحر نك

 مدقو الطاب كيلع رمت كتاعاسو كيلايلو كمايأ عدت ال ؛يحأ اي
 .شطعلا مويل كسفنل كسفن نم

 الو نمحرلا نم اضرلاب الإ ةمايقلا موي ىورُت ال كنإف ؛يحأ اي
 كيلعو هللا ىلإ كبرقت لفاونلا نم رثكأو «كتعاطب الإ هناوضر كردت

 ةرثكب كيلعو «لاوهألاو باسحلا كيلع هللا ففخيو تاروعلا رتست ءاخسلاب

 .نامُيإلا ةوالح دحج اهلك مراحلا بنتجاو كربق يف هللا كسنؤي فورعملا

 رمأ يف رواشو «كنيد رمأ هللا حلصي ىقتلا لهأو عرولا لهأ سلاح

 كتيصعم نيبو كنيب هللا لوحي تاريخلا يف عراسو هللا نوشخي نيذلا كنيد

 هللا نوهي توملا ركذب كيلعو ءايندلا يف هللا كدهزي هللا ركذ ةرثكب كيلعو

 رانلا نم قفشأو «ةعاطلا كل هللا قفوي ةنحلا ىلإ قتشاو ءايندلا رمأ كيلع

 ضغبأو «ةمايقلا موي مهعم نكت ةنجلا لهأ بحأ «بئاصلا كيلع هللا نوهي

 نم اًدحأ نيست الو ءضرألا يف هللا دوهش نونمؤملاو هللا كبحي يصاعملا لهأ

 «يهايند يف ايندلا لهأ عزانت الو «فورعملا نم اعيش نرقحت الو «نينمؤملا
 هللا شحاو ةينالعلاو رسلا يف هللا ىوقت كرمأ لوأ نوكي نأ يحأ اي رظناو

 رابحلا يدي نيب فوقولا مث رشحلا مت «ثوعبمو تيم هنأ ملع دق نم ةيشح

 قدلاح ةمعان ةنج امإ نيرادلا ىدحإ ىلإ ريصملا مث «كلمعب بساحتو < هك

 هنأ ملع نم ءاجر جراو «هيف توم ال دولح عم باذعلا ناولأ اهيف ران امإو

 .(هريغ بر ال قيفوتلا هللابو «بقاعي وأ وفعي
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 داوسلا هناولأ ريخو هنيسحتو طخلا نييبت [01 ]

 هلوق يف دمضتياع سابع نبا لاق :-هللا همحر- يبعشلا لاق [751]

 .«طخلا ةدوح» :لاق [؛:فاقحألا] «يلع م ةَراأ وأم :ىلاعت

 ةءارقلا رشو َقَشَمْلا ةباتكلا رش» :هل باطخلا نب رمع لاق [75]
 .«هنيبأ طخلا دوحأو ةمّرْدَهْلا

 .ةباتكلا ةعرس وأ «ةباتكلا يف فورحلا دم :قشملا اج

 .مالكلا ةعرس :ةمّرْدَهْلا

 «لبنح نب دمحأ ينآرو :-هللا همحرح قاحسإ نب لبنح لاق ]7١4[

 .«كنوخي هيلإ نوكت ام جوحأ «لعفت ال :لاقف ءاقيقد اًطحخ ُبتكأ انأو
 .رصبلا فْعَضو نسلا تمدقت اذإ :دارأ /ج

 عمجم «(1۳۲۸) :نازيملا (011) :يوارلا قالحأل عماجلا )١٤/۲((« :كردتسملا (76؟)

 )٠١۳۷(. :ناسللا ٠٠١/۷(« ء۱۹۲/۱) :دئاوزلا

 )۷٠۳( :يوارلا قالحأل عماحلا )٠٤١(« :ثيغملا حتف ء«(١۱۸) :ثيدحلا مولع )۲/۱۷٠١(

 «ةرهاقلا )۳/٠١( :يوارلا بيردت ءدنهلا )۲/۷١(.

 نبال )٤ ٠١( :دمحأ بقانم )٤۹۷( :ءالمإلا بدأ ؛(075) :يوارلا قالحخأل عماحلا )٤ ۷١(

 «ةيدنهلا )٤۸/۳( «ةرهاقلا (59١/:؟) :ثيغملا حتف )۱۸١(« :ثيدحلا مولع «يزوجلا

 .(۷۱/۲) :يوارلا بيردت
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 نأ يغبني» :-هللا همحر- ناتكلا ةعامج نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاق ]۷٠١[

 .(هنسحأ هنيبأف «ةمالع طخلا نإف «خسنلا يف ةقيق ةقيقدلا ةباتكلا بنتجي

 دنع ناولألا اوركاذت» :-هللا همحر- مثكأ نب ىّيحَي لاق [757]

 :نورخخآ لاقو «راهثألا نول ؛ضايبلا اهنسحأ :مهضعب لاقف ءديشرلا

 نب دمحمو «بهذلا نول اهنسحأ :رحآ لاقو «ةنحلا نول «ةرضخلا اهنسحأ

 :لاقف «داوسلا عفر داراق ؟ ملکیت ال مل :دیشرلا هل لاقف .تكاس نسحلا

 نسحتساف «ةلرتمْلا هللا بك هب تبتكل داوسلا نم نسحأ غبص ناك ول

 .«مهنيب نم هلصوو «هلوق ديشرلا
 ضعب نع غلب» :-هللا همحر- يدادغبلا بيطخلا لاق ]۷١۷[

 فلُخْلاب نقوي ال نم طح اذه :لاق ءاًقيقد اًح ىأر اذإ ناك هنأ ءخويشلا

 .(هللا نم

 همحر- يانكلا ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم قاحسإ وبأ لاق [754]

 كتجاح تقو كعفني ام بتكا» :-فلسلا :ينعي- مهضعب لاق» :-هللا

 ربكلا تقو :دارملاو :لاق «ةحاحلا تقو هب عفتتت ال ام بتكت الو «هيلإ

 .(رصبلا فعضو

 )۷٥٥( :عماسلا ةركذت )55(.

 . )٤۳۸( :ءالمإلا بدأ عم .٠ه) :يوارلا قالخأل عماجلا (/67)

 )۱۸١(« :ثيدحلا مولع )٤۹۸(« :ءالمإلا بدأ «(ها/) :يوارلا قالخأل عماجلا (51)

 .ةيدنهلا( 5 ۹/۳) «ةيرصملا )١7/7( :ثيغملا حتف )۲٤٠١(« :عماسلا ةركذت

 .(937) :يورلا لهنملا «(5 5-51 4) :عماسلا ةركذت (768)
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 روثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل دسم علل

 هسلجب يف انأو يعفاشلا ينآر» :تهللا هجر لبنح نب دمحأ لاق [759]

 ربحلا نإ !؟هرتستو هيفخت مل !قف اي :لاقف هيفخأ انأو ؛ربح يصيمق ىلعو

 .«ضايب رئاصبلا ينو «داوس راصبألا يف هتروص نأل ؛ةءورملا نم بوثلا ىلع

 يذلا ربحلاب ثيدحلاو ملعلل هتباتك :يبعي :ضايب رئاصبلا يف أج

 .ةرخآلاو ايندلا يف هل ةيادهو بلقلل ءايضو رون وه «هبوث هب خستا

 ناك املكف «ةمالع طخلا» :هلذ بلاط يبأ نب يلع لاق ]۷٠[

 .«نسحأ ناك نيبأ

 :-هللا همحر- دمحم نب سابعلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاق [71]

 .«هنيبأ طخلا دوجأو ءاهنيبأ ةءارقلا دوحأ «ةءارقلا نزو طخلا نزو»

 نأ تدرأ» :-هللا همحر- ناهبصألا يدهم نب دمحأ لاق [777]

 يرتشأل تحجرخف -مالس نب مساقلا- ديبع يبأل [لاومألا] باتك بتكأ

 نأ ديرأ هللا كمحر «ديبع ابأ اي :تلقف «ديبع ابأ تيقلف «بهذلا ءام
 .(ىقبأ هنإف ربحلاب هبتكا :لاق «بهذلا ءاّمي [لاومألا] باتك بتكأ

 .(05059) :يوارلا قالخأل عماجلا (/59)

 ةيدنملا (00/7) «ةيرصملا )١۷١/۲( :ثيغملا حتف «(015) :يوارلا قالحأل عماجلا 70
 .(59555) :لامعلا رنک

 .ةيدنهلا (ه ٠ /7) ءةيرصملا )٠۷١/۲-١۷١( ثيغملا حتف «(075) يوارلا قالحأل عماحلا (71)

 «(47/5) :قشمد خيرات )٤۳۹(« :ءالمإلا بدأ .(007) :يوارلا قالخأل عماجلا (777)

 )١١55/7(. :بلطلا ةيغب
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 ةباطخلاو ءاعدلا يف عجسلا مذ[ 04 ]

 تاظحالملا" ب ةموسوملا يتلاسر نم هتصلختسا لصفلا اذه /ج

 .نوتسلاو ةسماخلا ةظحالملا :"نامزلا اذه دجاسم ةمئأ ضعب ىلع ناسحلا

 ةرجهلل فلأو ةئامعبرأو رشع ةنماثلا ةنسلا فصتنم يف اهنم تيهتنا دقو

 .اهجورخ 0 نأ هللا لأسأو

[var]تمرف «ليذه نم ناتأرما تلتتقا» :هن ةريره وبأ لاق  

 لوسر ىضقف يب هللا لوسر ىلإ اومصتخاف ؛اهتلتقف رجحب ىرحألا امهادحإ

 اهثّروو ءاهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو «ةديلو وأ دبع اهنينح ةيد هك هللا

 مرغأ فيك هللا لوسر اي :يلذهلا ةغباتلا نب لَمَح لاقف مهعم نّمو اهدلو
 لاقف :؟لطُي كلذ لثمف ءلهتسا الو قطن الو «لكأي الو برشي ال نم ةيد

 .«عجس يذلا هعجس لجأ نم «ناهكلا ناوخإ نم اذه امّنإ» :كي هللا لوسر

 ةيلهاجلا عْجّسَأ» :ظفلب ءاج ليتم سابع نبا ثيدح نمو [774]
 .(؟... اهتناهكو

 .«بارعألا عجسك ٌعجسأ» :هن#ذ ةريغملا ثيدح نمو [°۷٦]

 .(15841) :ملسم عه ٤۲۷ 201475) :يراخبلا (/57)

 .ىربكلا 2٠١9 ١١5( «۱۰۷/۸) :يقهيبلا «(4ه1/4) :دواد وبأ (775)

 :يئاسنلا ؛.(55574) :دواد وبأ (۱۹۸۲۳) :ملسم )۲٤٥/٤« 175 ۲٤۹(« :دمحأ )۷٦٥(

A EADYىبتحُملا ۲ 24485 . 
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 روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل عدس ا : دهس [لل

 .(رعاش لوقب لوقيل اذه نإ :هيلط ةريره يبأ ثيدح نمو [777]

[vv]نم عجسلا رظناف ...) : لىنتا سابع نب هللا دبع لاق  

 «كلذ الإ نولعفي ال هّباحصأو ةا هللا لوسر تدهع ينإف «هبنتجاف ءاعدلا

 .ها .بانتجالا كلذ الإ نولعفي ال : ينعي

 نم عجسلا بنتجا» :بئاسلا يبأ نبال اعل ةشئاع تلاق [774]

 .«كلذ نولعفي ال اوناك هباحصأو لكي هللا لوسر نإف ءءاعدلا

 اذإ ناك هنأ» :هن# ريبزلا نب ةورغ نع بهو نبا ىور [775]

 مل ءاوبذك» :لاق هباحصأ نعو ةي يبنلا نع ٌعجس هيف ءاعد هيلع ضرع

 :-هللا همحرح يشوطرطلا ديلولا نب دمحم ركب وبأ لاق ]۷۷٠[

 .«نيضاملا مالك نم سيلو «هریغو ءاعدلا يف عجسلا هركيو»

 ناوخإ نم وه امّنِإ» :ِلَي هلوق يف ينالقسعلا رجح نبا لاق ]۷۷١[

 رخآ بّسانت :وه عجسلاو «... مهمالك همالك ةهباشمل :يأ» :«ناهكلا

 .(۲۹۳۹) :هحام نبا )١51١( :يذمرتلا 2458/9١ ٤۹۸(« :دمحأ )۷٦٩(

 .(09178) :يراخبلا (7117)

 .طوؤانرألا (317/8) :نابح نبا «(5١١ه1) :دنسملا فارطأ «(۲۱۷/۹) :دمحأ (7/4)

 )١١۷(. :عدبلاو ثداوحلا :هباتك يف يشوطرطلا هركذ (779)

 .قباسلا ردصملا )۷۷٠(

 .(۲۱۸/۱۰) :حتفلا (الالا)
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 :هيف)») :لاّطب نبا لاق ؛ىفقملا مالكلا :حالطصالا ينو «...اًظفل تاملكلا

 ناك لب هنأل هبقاعي مّل امّنإو ««مهظافلأ يف مهب هبشت نم مذو راقكلا مذ
 .«مالكلا يف عجسلا هرك نم هب كسمُت دقو «نيلهاجلا نع حفصلاب اًرومأم

 هيلإ دصقت ال :يأ» :مدقتملا سابع نبا لوق يف اًضيأ لاقو [۷۷۲]

Osيلو  

 .هنم هركتسملا يهنلاب دارملا :نيتلا نبا لاقو

 .هنم راثكتسالا :يدوادلا لاقو

 نأل ,ةحيحصلا ثيداحألا يف عقو ام كلذ ىلع دري الو :رجح نبا لاق

 .ماحسنالا ةياغ يف ءيجي اذه لحألو هيلإ دصق ريغ نم ردصي ناك كلذ

 ةعارضلا مئالي ال هنأل ؛فلكتملا وه عجسلا نم هوركملا :يلازغلا لاق

 .ةفلكتم ريغ اهنكل ةيزاوتم تاملك ةروثأملا ةيعدألا يفف الإو «ةلذلاو

 .ةنهكلا مالك هتلكاشمل ةي ههرك امّنِإو :يرهزألا لاق

 يف ناك ءاوس «يوتسملا دصقلا :عجسلا لصأ :هريغو ديز وبأ لاق

 .(هريغ مأ مالكلا

 :-هللا هجر يبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سش لاق [77]

 تامدقملاب ةحاصفلاب عجسلا فلكتو «قدشتلاب مالكلا يف رييغتلا ه ركي)

 .(179/11) :قباسلا ردصملا (۷۷۲)

 )۲٤۲(. :رئابكلا (۷۷۳)
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 نأ يغبني لب «مومذملا فلكتلا نم كلذ لكف «نوحصافتملا اهداتعي يتلا

 .«هلقثي الو اًيلح اًمهف همهفي اًظفل هتبطاخم يف دصقي

 مهمازتلاو» :-هللا همحر- يريقشلا مالسلا دبع نب دمحم لاق ]۷۷١[

 يهنلا درو دق عجسلاو «ةمومذم ةعدب مهبطحو ېهنیواود يف عجسلا

 .(حيحصلا يف هنع

 2 دک وک ل

 )٤ ۷۷( :تاعدتبملاو ننسلا )81(.



 لاسقُي ملعُي ام لكام [09]
 ةماعلا هب ثدحُت ثيدح لک امو

 .«ىَرْكذلا تعفت نإ رک دق :ىلاعت هللا لاق [77]

 رْكَذ :يأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف -هللا هجر ريثك نبا لاق ]۷۷٦[

 هعضي الف ملعلا رشن يف بدألا ذحؤي انهاه نمو :ةركذتلا عفنت ثيح

 ٠ .(هلهأ ريغ دنع

 .نييتآلا طق دوعسم نباو «يلع يرثأ ريثك نبا قاس اج
 :تلقف .. دابعلا ىلع هللا قح يردت له .ذاعم ايو دلك لاق [۷۷۷]

 :ةياور فو .اولكتيف مهرشبت ال :لاق ؟سانلا هب رشبأ الفأ هللا لوسر اي
 .«اولكعي نأ فاخأ يّنِإ ال :ىرحأ يفو .اولكتي نذإ

[vv۸]اورشبأ» :لاق يب هللا لوسر نأ هَ ىسوم يبأ نع  

 نورشبي اوجرخف .ةنجلا لخد اهب اًقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم ءسانلا اورشبو

 مهتددر مل : هللا لوسر لاقف «مهدرف «هورشبف 4ظ رمع مهيقلف سانلا

 .() :ىلعألا (الاله)

 )٤۰۲/۸(. :ريسفتلا (الالث)

 .(ه١/9) :ملسم «(۲۷۰۱ 20135 ۰۱۲۷) :يراحخبلا (الالال)

 .(4۱۱ ء۰٤ ۲) :دحأ (۷۷۸)



 قف

ÇOروثأملا لوقلا نمروثنملاردلا مل مج : ده  

 .«سانلا لكتي نذإ :لاق ؟رمع اي

 «نوفرعي امي سانلا اوثدح» :هنهَذ بلاط يبأ نب يلع لاق [۷۷۹]

 ام اوعدو» :تداز تاياورلا ضعبو««هلوسرو هللا بذكي نأ نوديرتأ

 .«نورکنی

 ال اًثيدح اًموق ثّدحمب تنأ ام» :هنذ دوعسم نبا لاق ]78١[

 .(ةنتف مهضعبل ناك الإ ,مهلوقع هغلبت

 ال ثيدحب اًموق مكدحأ ثّدح ام» : اعضا سابع نبا لاق [۷۸۱]

 .«مهيلع ةنتف ناك الإ هنومهفي

 هثيدح نم ءايشأ يفخي سابع نبا ناك" :نولجعلا ركذ [۷۸۲]

 )١518(( :بيطخلل عماجلا )۳1۲/١(« :"يقهيبلا" لحدم )١117(« :يراخبلا (۷۷۹)

 بدأ :(5557) :سودرفلا «(454) :حرجلاو ليدعتلا «(481/1) :ماهوألا حضوم

 )٥۹۷/۲« ريسلا )١7/1(« ظافحلا ةركذت )٠١٤(« لامكلا بيذهت )59/١(« ءالمإلا

 /؟) بيردتلا )555:444/١(« حتفلا )۲١٤/۲(« يراقلا ةدمع 8 ٠١/509

 فشك دنا 751/4 219/7) ,ةرهاقلا (؟ ه8 «۲۹۰/۲) ثيغملا حتف ۸

 .(1١١٠ا/ه/١) ثيدحتلا دعاوق )٥۹۲« ١11(« ءافخلا

 ةدمع )٠١/١(« :ظافحلا ةركذت (777/1) :"يقهيبلا" لدم )١١/١(« :ملسم )۷۸٠(

 ۱١١۸(. 2555) :ءافخلا فشك «(۱۳۸/۲) :يوارلا بيردت «(۲۰ )٤/۲ :يراقلا

 سلا نباو ءافعضلا يف يليقعلا هاور" :ينولجعلا لاقو )157/١( :ءافخلا فشك )۷۸١(

 .'مهريغو «ةضايرلا يف ميعن وبأو

 .(175/1) :ءافخلا فشك (۷۸۲)
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 ."ملعلا لهأ ىلإ اهيشفيو

[var|نيءاعو ا هللا لوسر نم تظفح» :هط ةريره وبأ لاق : 

 .«موعلبلا اذه طق هتثثب ولف ؛ياشلا امأو «هتتثبف لوألا امأف

 كرت نم :باب» :هحيحص يف هللا هجر يراخبلا لاق ]۷۸٤[

 .«هنم دشأ يف اوعقيف هنع سانلا ضعب مه ّرْصَقي نأ ةفاخم رايتخالا ضعب

 .«اومهفي الأ ةيهارك موق نود اًموق ملعلاب صحح نم :باب» :اًضيأ لاقو

 ليلد هيفو» :مدقتملا يلع رثأ بقع -هللا همحر- رجح نبا لاق [785]

 هرك نممو» :لاق 0 «(ةماعلا دنع ركذي نأ يغبني ال هباشتملا نأ ىلع

 جورخلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا يف دمحأ ؛ضعب نود ضعبب ثيدحتلا

 «بئارغلا يف فسوي وبأو «تافصلا ثيداحأ يف كلامو ؛ناطلسلا ىلع

 نم عقي ام دارملا نأو «نيبارجلا يف هنع مدقت امك ةريره وبأ مهلبق نمو

 جاجحلل سنأ ثيدحت ركنأ هنأ نسحلا نعو «ةفيذح نع هوحنو «نتفلا

 يف ةغلابلا نم هدمتعي ناك ام ىلإ ةليسو اهذختا هنأل ؛نيينرعلا ةصقب

 )۷٦/ :قشمد خيرات «(۱۲۰) :يراخبلا «(7171/4 )۳٦۲/۲« :دعس نبا تاقبط (78)

 «(4۳۹/۷) :ةباصإلا ۲١(« 4/؟) :يراقلا ةدمع )٠١/١(« :ظافحلا .ةركذت ع"

 )45/١(. :نونظلا فشك «(۲۲۹/۱) :ءافخلا فشك

 ةدمع" يف اًضيأ ئيعلا بوبو )٤۸« ٤۹(« )٥۹/١(« مقر باب «ملعلا باتك )۷۸٤(

 .ياثلاك "يراقلا

 )۲۲٣/۱(. :حتفلا (۷۸)



YE 
 E روثاملا لوقلا نمروثنملاردلا مل

 ثيدحلا رهاظ نوكي نأ «كلذ طباضو «يهاولا هليوأتب ءامدلا كفس

 نم دنع هنع كاسمإلاف دارم ريغ لصألا يف هرهاظو ؛ةعدبلا يوقي

 .(ملعأ هللاو تا قاب ذحألا هيلع ىشخي

 لمعلا :اهنم ذحؤي ؛اهانعم يف امو راثآلاو ثيداحألا هذه اج

 :اًضيأو ملعلا لهأ اهيعاري يت ةميكحلا ةيعرشلا ةسايسلا ىضتقمب

 ىَّنح ؛ثيدحلا نم هنومهفي وا ىلإ ثدحتلاو « ةوعدلا يف ةمكحلا

 ؛صاوخلا نم اوناك نإ ىحو «ةفاقثلاو ملعلا نم ىوتسم ىلع اوناك نإو

 .ملعأ هللاو .لوقت ام كاردإ عيطتست ال موقع نأ ماد ام

 2/6 ا 2 دز

 دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو اذه

 نيعمجأ ملسو هبحصو هلآو

 عمجلا اذه نم ءاهتنالا -هقيفوتو ىلاعت هللا دمحم- مت

 ةجحلا يذ رهش نم رشع عساتلا سيمخلا موي يف

 ةرجهلل فلأو ةئامعبرأو نيرشعو ةثالث ماع نم

 فئاطلا







 انفي
 i] sune FEEDER راثآلاو ثيداحألا سر مف

 مقرلا ثيدحلا مھ

(i) 
 1 راصنألا بح ناميإلاة يآ ١

 0 ...اًقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم «سانلا اورشبو اورشبأ ۲

 3 ...اوعمساو هللا اوقتا ٣

 ۹ ... رانلا هل تبجوف ارش هيلع متينثأ ٤<

 ۳۱ ... اوكسمأف يباحصأ ركذ اذإ ٠

 73 ... ةعاسلا اورظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ 05

 VYY .اولكتي نذإ ۷

 ۹۳ .. تيزلا ةراجح قرغت نح اولتق سانلا نإ تيأرأ ۸

 ندم ... بارعألا عجسك عجسأ ٩

 a ... اهتناهكو ةيلهاحلا عجسأ 0

 ف ... كرسع يف عطأو عمسا ١

 1۷۸ ... سمح لبق اسم منتغا ۲

 t4 ... يشبح دبع مكيلع رمأ ْنِإ ۳
 ۹۳ ...ةفئاط قلاف فيسلا عاعش كرهبي نأ تفح نإ ٤

 238 .. ضرألا يف هللا دوهش متنأ ٠١

 0A0 فالق ... ةعدب لك بحاص نع ةبوتلا زجتحا هللا نإ 0

 دل ... يفخلا غلا يقتلا دبعلا بحي هللا نإ ۷



 راثآلاو ثيداحألا سرهف عسا

 ٤ ... اًنالث مكل ىضري هللا نل ۸

 ۳e۸ ... سانلا نم هعزتني اًعارتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ ۹

 1۲۷ ... ةكئالملا هفحت ملعلا بلاط نإ ٠١

 ۹3 ... ةرتف ةرش لكلو «ةرش دباع لكل نإ ١

 ۷٦٦ ... رعاش لوقب لوقيل اذه نإ ۲

 1 ... ضرألا كيديب رضت نأ كيفكي ناك امَّنِإ ۳

 1۳ ... ناهكلا ناوحإ نم اذه امّنإ ٤

 5383 :.. ةرثأ يدعب نورتس مكنإ ٠

 ا ... ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ ١

 ففي 1 .اولكتي نأ فاحخأ نإ ۷

 ۹۹ .. فلتثا اهنم فراعت امف «ةدنج دونج حاورألا ٨۸

 ب

 ۳۸۰ . ةريشعلا وحأ سبا 0

 فد . مكر باكأ عم ةكربلا ۲

 (ث)

۳o ... و ةعامجلا قراف لحر : مهنع لأست ال ةثالثا ١ 

 )ج)
 ١ ةمحر ةعامجلا ... ۳۳

 (خ)

 3 ..هللا ىلع اًتماض ناك نهنم ةدحاو لعف نم سمح ۱

 (ذ)

 و ... سانلا دسف اذإ نوحلصي نيذلا ١



 راثآلاو ثيداحألا رهف

rol\ 

 ضارب

 مع

۳۸۱ 

۳۹/۱ 

4/۲ 

۹/۱ 

1/۲ 

err 

 ا

to/Y 

1/۱ 

4v/Y 

A 

4/۲ 

o./r 

 (س)
 ... مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا نتف نوكتس

 ... نانسألا ثادحأ موق نامزلا رحآ يف جرخيس

 .. هوزعأف ناطلس يدعب نوكيس

 (ط)

 .. ءابرغلل ىبوط

 )غ(
 .. ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع

 .. ةقرفلاو مكايإو «ةعامجلاب مكيلع

 (ف)
 ... مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف

 .. ةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا لضف

 .. باذع ةقرفلا

 (ق)
 .. مكتءارق سيل نآرقلا نوءرقي ٍيمأ نم موق

 ا لاتخم وأ رومأم وأ ريمأ :ةثالث صاصقلا

 (ك)
 ...يیتئاف هنيضرت دحأ كاتأ اذإ ءلبانسلا وبأ بذك

 .. ةبعكلا هيف هللا مظعي موي اذه نكلو «دعس بذك

 (ل)
 .. ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنتل

 .رمع اي مهئددر مل

 ... مكتالص الو «ءيشب مهتءارق ىلإ مكتءارق سيل

۷۹ 

oY 

1Y تاك 

TYV كالا ¢ 

۲ 

¥ 

1۰۲ 

1o1 EY 



A۰ 

EA 

 .. ءانريبك رقويو ءانريغص محري مل نم انم سيل 1/4

۲/۱ 

or/r 

 هو

oof‘ 

 هده

۷/1 

 هم

۹/۸ 

1/۹ 

11/1۰ 

۸1۱ 

۱۲ 

iD 

1/14 

1/16 

1۳/۱ 

14/۲ 

10/۲ 

11/۱ 

 )۾( ۹

 .. ةالصلا اوماقأ ام

 ... ملعلا بلاطب اًيحرم

 .. هوتفاكف اًقورعم مكيلإ ىتأ نم
 35 هللا عاطأ دقف يعاطأ نم

 ... هللا ناطلس مركأ نم

 .. ةعامجللا نم جرح نم

 .. ةعاطلا نم جرح نم

 ... ايش هريمأ نم ىأر نم

 .. هديب هريغيلف اًركنم مكنم ىأر نم

 ... هللا ةنعل هيلعف يباحصأ بس نم

 ... ريمألا يصعي نم

 .. ةرامإلا لذتساو «ةعامجلا قراف نم

 ... سانلا ركشي ال نم

 ... روز يبوث سبالك طعي مل امب عبشتملا

 .. للاخي نم مكدحأ رظنيلف «هليلخ نيد ىلع ءرملا

 (ن)
 .. ريثك ءوس سان يف ليلق نوح اص سان

 ... سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن

 ... ىتأ تبهذ اذإف ءامسلل ةنمأ موجنل

 (ي)
 ... اولتق سانلا نإ تيأرأ ءرذ ابأ اي

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

47 



 راثآلاو ثيداحالا س رهف
 ا

4 

1۷/۲ 

 ىلع

1/5 

V./e 

۷۱/٦ 

Y/Y 

vr/۱ 

ve 

Yor 

 بدع

 ؟...دابعلا ىلع هللا قح يردت له «ذاعم اي

 .. اذه ئضئض نم ج رخت

 .. مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوءرقي

 .. نعمطت الو دولحلا مهل نلت : ءارمأ نوكي
 .. نوباذك نولاجد نامزلا رحآ يف نوكي

 .. ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمُي

(98) 

 .اولكتيف مهرشبت ال
 .. هديب يسفن يذلاوف «يباحصأ اوبست ال

 ا ا

oY 



 راثآلاو ثيداحألا رهف

 مقرلا رثألا بحاص رلثالا م

(i) 

 ۷۰ ليضفلا .الو ينارصنو يدوهي عم لكآ ١

 ۲٤ فوع ... صقي ريمألا رمأبأ ۲

 ۷٦ نسحلا ىوه بحاصل نذأي نأ هللا ىبأ ۳

 ۲۷ يفاحلا ..الإ ءيشلا ديرب ال هللا دبع وبأ 3

 ۲۲ ياحلا ...ثيدحلا ةاكز نودؤتأ 3

 3 ليضفلا 2 ...كرضي الو ىدهلا قرط عبتا 1

 ۸ دوعسم نبأ .. متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا ۷

 o۳۹ رهسم يبا ... ال:لاق ؟ةبيغ كلذ يف ىرتأ ۸

 EE رجح نبا ... نأ ىلع مالسإلا لهأ قفتا ۹

 YA يلصوملا 2مهتطلاخمو ثادحألا ةرشاعم قتا ۱۰

 5 ةفيذح ... ءارقلا رشعم اي هللا اوقتا ۱۱

 ry كيرش ...بحأ فعضلا ضعب هيف رثأ ۱۲

 ۹۷ لبنح نبا .. ةيالو يف دادغب ءاهقف عمتجا 1۳

 ۷1۸ ةشئاع ... ءاعدلا يف عجسلا بنتحا 1

 ۰ رمع نبا ... نميلاب تيأرأ لعحا 1٥

 مل .A يوونلا 2... لزعني ال هنأ ةنسلا لهأ عمجأ 1

 VA 1. لبنح نبا ٠ نيعباتلا نم ًالحر نوعبس عمجأ ۷



YAY 
 EA EEE 2222222 ل راثآلاو ثيداحألا رهف

 ۳۱۸ تارفلا نبا ... غلبأ ءيش سيل هنأ اوعمجأ 8
 ۳۹ يدادغبلا ...فّرُعلا ظفحلا نكامأ دوحأ ۱۹

 Vor رمع ... هنيبأ طخلا دوحأ ۲۰

 ۷. ليضفلا ... نيبو نيب نوكي نأ بحأ ۲١

 1۷ يردخلا ...  ةي هللا لوسر نع كثدحأ ۲
 7 ليضفلا ..باحصأ يف لوحدلا اورذحا ۳
 TEV TET لبنح نبا ..كلت شمعألا ثيداحأ قرحأ 14
 ۷۰ ةّيرقلا نبا ... ةثالث لالحإلاب سانلا قحأ 0
 1Y لبنح نبا ... مصاخت الو ةنسلاب ربخأ <”
 فلي صاعلا نبا اقالأ كرتو ةعبرأ قالحأب ذخأ 07
 1۹ رمع عفترتف صقت نأ كيلع ىشحأ ۸
 Yo} سواط نبا ... كينذأ يف كعباصأ لخدأ <38

 f ليضفلا ... مهلك سانلا رايخ تكر دأ ۳٠
 ۳۲١ يراحبلا ... بتكلا يف رظنلا نامدإ ۳١

 ۲۲ يفاحلا ... ثيدحلا ةاكز اودأ ۳۲
 1۳ يبرعلا نبا ... الف مامإ ىلع اوعمتجا اذإ ۳

 518 لبنح نبا يدهم نباو عيكو فلتخا اذإ ۳٤
roلبنح نبا .. ةالصلاو موصلاب لغتشا اذإ  EAA 
 ۳ عيكو .. ثيدحلا ظفحت نأ تدرأ اذإ ۳٦

 CEN قفل ف لبنح نبا  مالسإلا لحم ملعت نأ تدرأ اذإ ۲۷
 1۳ يروثلا ...قرشملاب لحر نع كغلب اذإ ۳۸

 440 راصقلا ...ضرف ءادأ كيلع نيعت اذإ ۳۹
 A۸ لبنح نبا ...-عدبلا لهأ يف- ملكت اذإ 4
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EMل 7107 0-0 ااا 2  | giراثآلاو ثيداحألا سر  

 فرحا رمع ..ريغصلا لبق نم هقفلا ءاج اذإ 3

 Y٦ رمع ...ريبكلا لبق نم هقفلا ءاح اذإ ۲

 ot زاب نبا ...هتيصعم وأ هتعدبب رهاج اذإ 1

 ۷1۹ ةبالق وبأ ...ثدحأف ملع كل ثدح اذإ 1:5

f۲٥٦ ةبالق وبأ .. هلو دمحم باحصأ ركذ اذإ  

 1 يعفاشلا ..باحصأ نم ًالجر تيأر اذإ 6.3

 VY ليضفلا عدبلا لهأ نم ًالجر تيأر اذإ 3

 ۲۹ ليضفلا  ةنسلا لهأ نم الحر تيأراذإ ۸

 ۷۰ يراهتربلا ... يدر لحرلا تيأر اذإ 18

o.يراهبربلا ... ادهتحج لحرلا تيأر اذإ  AY 

 1A۳ يراهئربلا ةريره ابأ بحي لحرلا تيأر اذإ ١

 1 يدهم نبا نوع نبا بحي لجرلا تيأراذإ ۲

or145 يراهتربلا 2... دمحأ بحي لجرلا تيأر اذإ  

 140 ةبيتق ...لهأ بحي لحرلا تيأر اذإ 0

 1۸٦ يراهبربلا .. بويأ بحي لحرلا تيأر اذإ هه

 1o يدهم نبا يعازوألا بحي لجرلا تيأر اذإ ٦

 toV لبنح نبا مالكلا بحي لجرلا تيأر اذإ ¥

 1A4 يراهئربلا ناطلسلل وعدي لحرلا تيأر اذإ 0۸

 AY بيسملا نبا ...رظنلاب حلي لحرلا تيأر اذإ 59

 ۳۹ ةعرز وبأ اًدحأ صقتني لحرلا تيأر اذإ 1

 ٠۲٤۰١۱٦  لبنح نبا «يئالملا ًاشدي ام لوأ باشلا تيأر اذإ 1

 Y۲ زيزعلا دبع نبا ...رمأب نوحانتي اًموق تيأر اذإ 1۲

 ۱1۸۹ متاح وبأ 20... دمحأ بسحب نم تیأر اذا ۳



YAo 
 CQ دس 1 راثآلاو ثيداحألا رهف

 ۲1۹ يعفاشلا . .اي يبا نع تيور اذإ 1٤
 ot >44 لبنح نبا ...تكسو تنأ تكس اذإ 1

 ۳ ياحلا 4 ناك امف ثيدحلا متعمس اذإ ٦“

 Y1 يراهبربلا ..ءيش ناسنإ نم كل رهظ اذإ 1۷

 3( لبنح نبا ٠ ..ةيصعم ىلع ميقم هنأ ملع اذإ 1۸
 14۳ لبنح نبا  ...ملعلا بلطي ًالهاج ناك اإ ۹
 قز نيريس نبا ...رثألا ىلع لحرلا ناك اذإ ۷.

 ۹% ةيميت نبا  ريسلا يف اًطلاخم لحرلا ناك اذإ ۷۱

 ۲ ريثك يبأ نبا ... ةعدب بحاص تيقل اذإ 7

vrلبنح نبا ... لحرلا بيع درت مل اذإ  ot 
 ۹۰ لبنح نبا ..ثيدحلا باحصأ نكي مل نل ٤
o۹۲ يزارلا ..ثيدحلا باحصأ نكي مل اذإ  
 Vf يلع ...تملثنا ملاعلا تام اذإ ۷٦

YY14 ىلعي وبأ ...هنإف تفتلت الف تيشم اذإ  

 ۲۰ يعفاشلا الا هللا لوسر ةنس متدحو اذإ ۷۸

 ۹٦ لبنح نبا ..ةنتفلا تمع فيسلا عقو اذإ ۷۹
 4۹ بشوح نبا طي دمحم باحصأ نساحم اورکذا ۰
 0۲۰ يناتسجسلا ..ةنسلا لهأ نم الحر ىرأ ۱
 14۰ كرابملا نبا ...اًناطيش ةأرما لك عم ىرأ ۸۲

 E كلام ...نيد ىلإ نيد نم لقتنت كارأ م

 ۲٤ يروغبلا ...ديوس ىلإ جورخلا تدر 45

 ۸٦ لبنح نبا ... ءاقب ليطي نأ هللا لأسأ مم

  ۸٦رانید نبا ... رمع يرادلا ميم نذأتسا 14¥



YA“ 

 ...ثيداحأ هيف اًباتك ترعتسا

 .. هدنع ملع ال نم ٍيفتسا

 ... اريح ةنسلا لهأب اوصوتسا

 ءاوهألا لهأ ةدر سانلا عرسأ

 ...فيك نيبن مل اذإ «تکسا

 لكلا لوسر ثيداحأب مهولغشأ

 ...مأ كيلإ بحأ ةزانج عيشأ

 ...ةنسلا فرع اذإ نم حبصأ

 .. «رب حيرتسي ىَّنح اوربصا

 ..كلذ ىأر اذإ هللا نإف اوربصا

 ... :ىوه نيعبسو نينثا لصأ

 ... داسفلا اذه لصأ

 ... :اندنع ةنسلا لوصأ

 ...فاحأ يإف ملعلا اوبلطا

 ... و اهئامسأب ضرألا اوربتعا

 ...اهنادحأب سانلا اوربتعا

 ...اهتادعأب سانلا اوربتعا

 ثراحلا نب رشبو لبنح نب دمحأ لتعا

 ثيداحألا مهتيعأ ةنسلا ءادعأ

 .. تاعاس ظفحلل نأ ملعا

 ةياورلا ةرثكب سيل ملعلا نأ ملعا

 راثآلاو ثيداحألا سرهف



 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ..مأ كيلإ بحأ اًضيرم دوعأ

 ...تسلف مكبحاص لبق اولبقأ

 مأ كيلإ بحأ يفحصم يف أرقأ
 ... صقي ايب يللا ناكأ

 كتجاح تقو كعفني ام بتكا

 ... ىقبأ هنإف ربحلاب هبتكا

 ...هل لا ىلع قلخلا بذكأ

 لاوّسلاو صاصقلا سانلا بذكأ

 ...ةعدب بحاص دنع تلكأ

 ...هنيد مكدحأ ندلقي ال الأ
 راثآلاب كيلعو كسفن يف هللا هللا

 ... قلط ىلإ تسلح كرأ ملأ

 لوحفلا الإ بجعي ال هنإ امأ

 ... مالسإلا بهذي ام هنإ امأ

 مهلامعأل هراكل ينإ هللاو امأ

 ةمادإ نم كينيع ىلع فاخت امأ

 ... يدا كرا دن انأ اّمأ

 ...لالضلاو عدبلا لهأ امأ

 ...مالسإلا راشتنا دعب امأ

 . رومألا ةالو ىلع جورخلا امأ

 . لبو رطم نم ريح «لدع مامإ
 ... لصوملا لهأ اونحتما

 ... لصوملا لهأ اونحتما

 ةرم نبا

 بويأ

 ةرم نبا

 شمعألا

 ينانكلا

 مالس نبا

 ريثك نب دمحم

 لبنح نبا

YAY 



 هنم ملعتن نمل عضاوتن نأ انرمأ

 ..كسأر كحت الأ تعطتسا نإ

 .. هب ثدحأ مل تفش نإ

 ...كلأسي يذلا ناك نإ

 .. ةعدب ىلإ وعدي ناك نإ

 ..ءيش ظفحلل حلصي ناك نإ

 ًالتق ينلتقاف يلتق ديرت تنك نإ

 مئان وهو لحرلا آل تنك نإ

 ..تيملابف نيدتقم دبال متنك نإ

 ...ةباحصلا سلاجأف بهذأ انأ

 ملعأ تنأو كنم ربكأ انأ

 ...كتثدح امو شمعألا انأ

 .. بذك يف تنأو ةنس يف انأ

 ... ةعدب يف مهو ةنس يف انأ

 ...مهيلع دشأ ثيدحلا رخآ نإ

 ...ملاع يف سانلا دهزأ نإ

 ١ ا ةدابعلا اوغتبا اًماوقأ نإ

 ...ةنسلا هيلع ضرعن يذلا نإ

 .ةنسلا لهأ توم نونمتي نيذلا نإ

 ...ةمألا هذه مركأ هللا نإ

 ...ديناسألا ظفح هللا نإ

 ءاوهألا هذه يف لعمي مل هللا نإ

 ..ةلالضلا لهأ ءاوهألا لهأ نإ

 سرهف

 كرابملا نبا

 سابع نبا

 ةبالق وبأ

 راثآلاو ثيداحألا

 همم

۳۰۹ 

۷ 

10 

۷۱ 

2 

۹4 

1۲ 

 نا ل ل
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 [E هههعمعمممم هس سومو راثآلاو ثيداحألا سرهسف

 1Y ۹۲ عيكو ..مهل ام نوبتكي ملعلا لهأ نإ 6١ه

 ro1 يمليدلا  ةنسلا كرت نيدلا باهذ لوأ نإ ٩

 الا ءادردلا وبأ ... هنعط ءرملا قافن لوأ نإ 0۷

 t\o يسلايطلا ... دمحأ يف ملكتي نيسح نإ 10۸

 ۷0۹ يعفاشلا ٠ ةءورملا نم بولا ىلع ربحلا نإ ۹
 05 بويأ مسالا يف اوفلتحا جراوخلا نإ ۱1۰

 o۱۷ يئالملا ... رثآ نإف ءأشنيل باشلا نإ 1٦۱

 foo رصن وبأ بحاص ىلإ نوفلتخي اننايتف نإ 11۲

 ۳۷ دوعسم نبا ...ةعامجلا يف نوهركي ام نإ 1۳

 o۲٦ بويأ ... ثدحلا ةداعس نم نإ 153

 ثدي يباطخلا ..عدبلاو ءاوهألا لهأ رجه نإ 116

 40 eA نيريس نبا ...اورظناف نيد ملعلا اذه نإ 5

 101 نسحلا اهفرع تلبقأ اذإ ةنتفلا هذه نإ 11۷

 ۹ دوعسم نبأ ...يدتبن الو يدتقن انإ 1۸

 0.۹ ةداتق بحاصي لحرلا انيأر ام هللاو انإ ۱۹

 ۸ لبنح نبا ...لزثی نم ىلع اورظنا 00
 نضل رهمجر زب ...تكردأ ام تكردأ امّنإ 1۷۱

 ۳١ يروثلا ...راثآلاب نيدلا امّنإ ۷۲

 1۲۸ بحر نبا ....نامزلا رخآ نموملا لذ امل - ۳

 oto ديز يصاعملاب نلعي مل نمل ةيبغلا امّنِإ ١75

 53 يعوطملا نبا ...١ هيده ىلإ رظنأ تنك امّنإ ال

 0 لبنح نبا ... مهخويشب سانلا امّ ۱۷٦

 14 نيعم نبا . مهلاكشأ سانلا يف ملكتي امل - ۷



 ... خياشملاب سانلا ايحَي امّن

 .بحي نم لحرلا بحاصي امّنإ

 ... لحرلا يشامُي امّنإ

 لاملا اهيف رثكي نتف نوكتس اهّنإ

 اهيف نعطأ مل يّنأ هللا دمحأ ين

 ... لحرلا تومب ربخأ يّنِ

 ...اًئوع هيواسم ركذ دعأ ين

 ...هارأ نأ لجرلا هركأ ين

 ..ةيآ يلع أرقي نأ تيشح ينإ

 .. دادغبب اًيشام تنك يّنِإ

 ... اًعراف لحرلا ضغبأل نإ

 ... ديدستلاب ريمألل وعدأل نإ

 ةيفاعلاو حالصلاب هل وعدأل نإ

 .. ىلع باشلا ىرأل نإ

 دجسملا يف صصقلا هركأل ينإ
 ءابرغ سانلا يف مالسإلا لهأ

 ....ةلالضلا لهأ ءاوهألا لهأ

 ... مه ةمرح ال ءاوهألا لهأ

 ...الإ نوبتكي ال ءاوهألا لهأ

 ... عدبلاو ءاوهألا لهأ

 ...نيدلا اوذحخخأ ثيدحلا لهأ

 ... لضفأ ثيدحلا لهأ

 ...مهنيد اوذخأ عدبلا لهأ

 راثآلاو ثيداحألاس رهف

 سنوي

 ميقلا نبا

 ةبالق وبأ

 يناهبصألا

 يناهبصألا

 يناهبصألا

 هم 46م5 088

ot 

1Y e۱۱ 
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 E] sna : عسا راثآلاو ثيداحألاس رهف

 ۳۷۱ لبنح نبا ...دحأل يغبني ال عدبلا لهأ 020050

 1۳ لبنح نبا باتكلا يف نوفلتخم عدبلا لهأ 1.۳

 0 لبتح نبا 1 مهئاوحإ ةنسلا لهأ 00

 11۹ نسحلا ... سانلا لقأ نم ةنسلا لهأ ٠

Î1۲۹ ميقلا نبا ...اهئوزيمُي نيذلا ةنسلا لهأ  

 1۹ ميقلا نبا ... ءابرغ نينمؤملا يف ملعلا لهأ ۷

 Ao ءاطع .. ی هللا ىحوأ ۲۰۸

 نفل يدادغبلا ...ظفحتلل دمحأ عوجلا تاقوأ ۹

 1۳ كاحضلا ... عرولا نوملعتي كئلوأ نفل

 لفت يروثلا ... يناثلاو ءتمصلا ملعلا لوأ 33

 ۳۹ دوعسم نبا عوشخلا مكنيد نم نودقفت ام لوأ ۲

 الدليل لبنح نبا ... ؟ هذه ةبوت يأ« ۳
 Yo لبنح نبا ... ةلأسم يف ملكتت نأ كايإ 1٤

 EV cf كرابملا نبا ةعدب بحاص عم سلجحت نأ كايإ 10

 tr ليضفلا ... عم سلجت نأ كايإ ۲۱١

 °۳4 لبنح نبا ...سيباركلا اذهو كايإ كايإ ۱¥

 ot ةفيذح .... نيدلا يف نولتلاو كايإ ٨۸

 الها يملسلا ... بضغلاو ةدحلاو كايإ ۲۹

 11 ليضفلا رتغت الو ةلالضلا قرطو كايإ ۰

 toY نش ةعرز وبأ ... بتكلا هذهو كايإ فل

 EV AY لبنح نبا 2 دحأ نع اوبتكت نأ مكايإ ۲

 ۷ دوعسم نبا ... عطنتلاو عدبتلاو مكايإ ۳

 ۷٦ سيردإ وبأ ... ةمئألا ىلع نعطلاو مكايإ ۲4



4۹۲ 

 .. ةالولا نعلو مكايإ

 .. عدتبا امو مكايإ

 بهذم لك نم نوعمجب ةمئألا

 .... نموملا حالس دانسإلا

 .. ةاجنلا وه ةنسلاب ماصتعالا

 .. ءاد ةئيسلا لامعألا

 ... نم ريح ةنسلا يف داصتقالا

 كد

 انيلإ بحأ هملعتن ملعلا نم باب

 ... اب اًدمحم لَ هللا ثعب

 ... مهريغو مه يتلا عدبلا
 ... سيلبإ ىلإ بحأ ةعدبلا

 ... لحرلا اهب دعي يتلا ةعدبلا
 . لما الام تأ غدا

 2 نط باطنلا نب رمع غلب

 ... مئاوقلا موقلا نيبو اننيب

 تک

 ... ةنسلا لهأ هوجو ضيبت

 ... خياشملا يدي نيب نومدقتت

 .. باحصأ عم سولجلا كرت

 مهترشاعمو عدبلا لهأ ةسلاج كرت

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 V۲ ءادردلا وبأ

 YoY داعم

 1٦1 باهولا دبع نبا

 ۲ يروثلا

 ۹۲ كرابملا نبا

 YorYVT AY يرهزلا

 ۸£ يروثلا

 ۹ دوعسم نبا

 «رذ وبأ
1۳۲ 

 ةريرهوبأ

 1 كلام

 هاله ةيميت نبا

 0۷۸ يروثلا

 1.۳ ةيميت نبأ

 :E بحر نبا

 TAY ب

 ۲4۹ كرابملا نبا

 185 رمع نبا

 158 دعس نب ميهاربإ

 41۳ لبتح نبا

 ۹ يناهبصألا
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 HH 0 راثآلاو ثيداحألا سه رهف

 ۳1۲ عيكو ظفحلا ىلع نوع يصاعملا كرت ٥

 ۲.۳ رمع نبا ... عدبلا لهأ هوجو دوست 005

 orr ةيغش ... ةعاس باتغن لاعت 200741707

 oro ةبعش ... ةعاس هللا يف باتغن اولاعت ¬ ۸

 o۳٦ ةبعش ... نيباذكلا باتغن اولاعت 8

 YAY بوقعي ...؟ نيعباتلا نم اًدحأ فرعت ٠

 .o1 يناتسجسلا .... يذلا لحرلا نأ هملعت ١

 ۳٦۱ ةيلاعلا وبأ ... اذإف مالسإلا اوملعت ۲

 ١7 ثيللا ... ملعلا لبق ملحلا اوملعت ؟ همم

 ۳.۷ يلع نب نسحلا ...عطتسي مل نمف ملعلا اوملعت ٤4

 لف يروثلا ... اومظكاو ملعلا اذه اوملعت 6

 ١4 رغ همك و مكملع نمل اوعضاوت 757

 VY يريقشلا ...مهنيواود يف عجسلا مازتلا س ۷

53 

 1۹4 ينحلا .. اهنع ئغتسي ال ءايشأ ةثالث 0۸/1

 or نسحلا ..ةبيغلا ف ةمرح مهل سيل ةثالث 30

 oV ةنييع نبا ... :ةبيغ مه سيل ةثالث _ ۳

 جد

 1١ ةبيتق نيعم نب یحی عم دمحأ ينءاح 3/1

 1۰ فلحخ ... ثيدح عمسي دمحأ ينءاجا ۲

 ۷۱ ريثك نب دمحم ... صاصقلا ىلإ سولجلا ۲۳

 حد

 ۷۷۹ يلع نوديرتأ نوفرعي امب سانلا اوئدح ۱



53: 

manan ] [[راثآلاو ثيداحألا رهف  

O۲1 لوغم نبا ...ةبحص نع هتلغش نأ اذبح  

 tor فيطللا دبع ... رظنلا نع ملعلا لهأ رذح “۳

Oلبنح نبا ... هنعاورذح ٤ too 

 ۰ ةطب نبا باحصأ .. جراوخلاو ةيرورحلا ٥

 V۸ رمع نبا ... ملعلا فصن لاؤسلا نسح ٦/۹

 VAY ةريره وبأ .... :هللا لوسر نم تظفح <-۷

 1۱۱ نسحلا ..اًدوهي اوسيل ىراكس یرایح <

 ۱۸۲۳ سابع نبا  ..ةنسلا لهأ هوجو ضيبت نيح 006

_O_ < ٠0۲ سابع نبا ..ةعدبلا لهأ هوجو دوست نيح  

 ۹۸ يلع ... ننسلاب مهحاح س ۱

 -خ-

 ¥۹ يلع ةنسلاب مهمصاخ 0208/5

 1 كلام هاسيحاف بوثلا اذه بحاص اذ 7

 11۲ ىلعملا ...ةييرخلاب يجراخ جرخ 107/6

 ۳۹ يعازوألا دمحم باحصأ اهيلع ناك سمح <

 ۷1۰ لغ ا ناك املكف «ةمالع طخلا ٥/۷۹

 ۱۰۸ يرحآلا ...هلل ةاصع ءوس موق جراوخلا ٠5

 وک

 101 . يالوخلا ... باحصأ نم لحر لحد _ ۱

 0۹£ بهو ..كرمأ نع لادججلاو ءارلا عد 0 ۲١

 لف يرادلا ميم صقأو هللا ٌعدأ يعد ۲۳

 ٦ كرابملا نبا ..تباث نب ورمع ثيدح اوعد ٤4

 7 يلع ..نوركني اهاوعد 0م[



4° 

 CQ هههععمممم راثآلاو ثيداحألا رهف

 ro زعلان كح اهيف سمغأ مل ءامد ٦

 ¥oo ةيميت نبأ ... قحتسم ةعدبلا ىلإ يعادلا ال

 o لبنح نبا حالصلاب نيملسملا ةمئأل ءاعدلا « ۸

 ۹1 لبنح نبا ...كلذ ىرأ ال !ءامدلا ۹

58 

 ۳4۰ يروثلا ...فيسلا ىري لحر كاذ 0

 ۹ لبنح نبا ... لعفو هب هللا لعف كذ 65

 14 لبنح نبا ..هريخ دق نم الإ هفرعي ال كاذ 0537/7

 1 ءارفلا ... هذاتسأ هبشي كاذ 6٤4_۳

 كل سابع نبا ... اهئاهقفو اهئاملع باهذ ٥

 ۲ لبنح نبا  هیلعانکردأو عمسن انك يذلا ١

5 

n ¬ ۱74 لبنح ... بتكأ انأو دمحأ آر  

 ¥10 رمعم وبأ ... ىلع كاتسي اًرايس تيأر 00

4۸/Yليضفلا ... ءاطلخج سنأت يسفن تيأر  Y۷ 

 4 لبنح نبا .. بسيو متشي يذلا يضفارلا س ٤4

 00 داور يِبأ نبا 0 .... اًدحأ هرك نم يضفارلا ٠

 010 ذاعم كاذ فخ مّل هيأر متك نإو لحرلا ٢

 4۹¥ ةيميت نبا 2... فورعملاب رمألا ليبس قفرلا 7

.3 

 101 لبنح نبا ...قیدنز !! قيدنز !! قيدنز 030

rerضني لبنح نبا ... هللا ءادعأ عدبلا لهأ داهز  



۹٦ 

EA 

 تس

 ٠/١ شمعألا ... سواسولا نع دمحأ لس 33<

  ۲يووتلا 20 شحاوف نم مارح ةباحصلا بس 9

  ۳۰۷/۳يزورملا رمأي هللا دبع ابأ تعمس ۹۱

o4 ةعرز وبأ ... لاسي رهسم ابأ تعم ۸/٤ 

 ٥/ ۰۹ينالوخلا ... ىّرع مالسإلل نأ تعمس 1۲

E يرحآلا ..مهيلع دشأ .. مهنع كتوكس ٠٠/١ 

tor فيطللا دبع ... مهنم ريثك اها ۷ 

 ٨۸ سابع نبا ... يوهي هنأل یوه يمس ۲

  ۹نسحلا ...وه الإ هلإ ال يذلاو مكتتس 1۷

  ۰هوه رمع ..تاهبشب مكنولداجي سانأ يتأيس

VY. ريزعلا دبع نبا اوفقو ملع نع نوقباسلا ...٠ ١ 

o6 1۲ لبنح نبا ... مهتسلاجم كرت يف ةمالسلا "۲ 

  203310717ةمامأ وبأ روجفلا نم ريخ ةعاطلاو عمسلا ١ه

or لبنح نبا ... ةمئألل ةعاطلاو عمسلا 4 

V4 كلام احب اهبكر نم حون ةنيفس ةنسلا 6٠ 

ré لبنح نبا ... راثآ اندنع ةنسلا ١ 

  ۷يرسبلا .... ملكت لأ اندنع ةنسلا 16

  ۸شايع نبا ءاوهألا تركذ اذإ يذلا نيسلا ۱۹۰

 لبنح نبا ...ًالصأ يبجعي ال فيسلا سفرا ۹۹

 -ش-

Yor .. ةمرذهلا ةءارقلا رش ۳۲رمع ٤/١ 

 Yor رمع قشملا ةباتكلا رش ۲/۲



4۹¥ 
 Gi] saaonos 0 راثآلاو ثيداحألا رهف

 o۳۸ ةع ةبيغلا نم اسيل ريذحتلاو ةياكشلا ۲/۳

E 

 ¥¥o كرابملا نبا  ةملظلا ههحو ىلع ةعدبلا بحاص ١

 ۱ ليضفلا ... هنمأت ال ةعدبلا بحاص ۲

 ۳٦ نسحلا هللا نم دادزي ام ةعدبلا بحاص ۳

 ۲٤ لبنح نبا ...اندنع ثيدحلا بحاص ٤

 1۹۱ ةيميت نبا .... نادرملا ةبحص

 4١ لبنح نبا ...ةنسلا لهأ نم نمؤملا ةفص “1

 ۲۸ رفعح نبا ... نامثع وبأ انب ىلص ۷

re۸1۹ ةيميت نبا ...ةلرثمب حيللا درمألا يبصلا ° 
 - ض-

 ۲۸ لبنح نبا ... نم ريخ ثيدحلا فيعض ۱

 o۸ ةفيذح ... نأ ةلالضلا «قح ةلالضلا ۴۲

 -ط-

 1٤ يناكوشلا .... عمتجي نأ ةعيبلا ةقيرط ١/78

 ۳۰١ لبنح نبا ... ةنس يلاعلا دانسإلا بط “۲

 4۳ كرابملا نبا نيدلا نم لصتملا دانسإلا بلط ۳

 Ao يدادغبلا نامزلا اذه يف ثيدحلا بلط قا

 ١ يعفاشلا ... نم لضفأ ملعلا بلاط ٠

 ۱٩ سابع نبا .... هدجأ ملف ملعلا تبط 065

 عل

 ۹۰ لبنح نبا ....ناطلسلا هللا قاع ١

 ۰۷ نوباصلا ... عدبلا لهأ تامالع ۲



۹۸ 

 راثآلاو ثيداحألا رهف هس ها

 ۹۸ °۸ ينوباصلا .... ةنسلا لهأ تامالع ۳

 4 متاح وبأ ... ةعيقولا عدبلا لهأ ةمالع 2/4

 ٤ لبنح نبا .. مهلاوحأ نم تفصو ام ىلع ٥

 ۱3۸ يربنعلا ... رانك بدأ الب ملع 085/5

 €1 يلع ؟خوسنملاو خسانلا تملع ۷

 ۳۹ يراهبربلا .... راثآلا لهأو راثآلاب كيلع ۸

 ro سابع نبا ةماقتسالاب كيلع ۹4

 ۱۷ يعازوألا ... فلسلا راثآب كيلع ۴٠

 .YT يعازوألا ...فلس نم راثآب كيلع ۱

 o٠ ةمامأ وبأ ... مظعألا داوسلاب كيلع ۲

 o1 يملسلا ... نطاوملا يف قدصلاب كيلع ۳

 ۳٦ ماصع ...راثآلاب مكيلع ۴‰

 ° سابع نبا ... رثألاو ةماقتسالاب مكيلع ©"

 4Y لبنح نبا ننسلاو راثآلا باحصأب مكيلع 5

 ۳۰ ذاعم ..ةدابع هبلط نإف ملعلاب مكيلع ۷

 1۳۱ دوس با“ كاب نأ لبق ملعلاب مكيلع 6

 ۹۷ لبنح نبا ...مكبولق يف ةركنلاب مكيلع ۹"۴

 ٥١ ةمامأ وبأ .... مكيلعو اولمح ام مهيلع ۰

 10۰ نسحلا .. كلاسلاك «ملع ريغ ىلع لماعا +0

 0 نسحلا ... دسفي ملع ريغ ىلع لماعلا +5

 1 سنوي ةنسلا ىلإ مويلا وعدي نمم بجعلا ٣۳

 15١ ينالوخلا ... لثم ضرألا يف ءاملعلا ٤

 م نسحلا ...شقنك رغصلا يف ملعلا +



14۹ 
 CI] sane ول ا 1 راثآلاو ثيداحألا رهف

 -ى-

 ۲۸ رفعح ةنسلا هذه لمعتسي نأ بحأف ١

 ۳۸۸ ةت للا ... اًطلاخم لحرلا ناك اذإف “۲
 YA ريزعلا دبع نبا ... اورشدي نأ ملعلا لهأ رمأف ۳

 1Y سابع نبا ... ءاعدلا نم عجسلا رظناف ٤

 تي ةطب نبا ... قحلل كتدارإ نإف ٥_۳

 3 كلام .. انبلغف انملكف لحر ءاج نإف 1٦“

 ۱۱ زيزعلا دبع نبا ... اهنس امّلإ ةنسلا نإف “۷

 1 كلام ....؟ ئتبلغ نإف 54

 5 ةطب نبا ... نم سانلا حصني ال هنإف 9

 A0 ديبع نبأ ...ينارصن عم يشمأ نإ ينإف سفك

 ۱۱ زيزعلا دبع نبا هللا ىرقتب يصوأ ٍنإف 1

 0۰ يبطاشلا ... نيرومأم .... ةاجنلا ةقرف ۲

 or\ رمع ... ملعلا ءاج اذإ سانلا داسف مم

 4 نامثع .. نم ريخ ثيدحلا لهآ قاسف ٤

 عالق كال لبنح نبا ... ءايلوأ ةنسلا لهأ قاّسف 6

 يفر ` فرطم ... نم ريح ملعلا لضف 75

 o۲ ليضفلا ةنس بحاص نوكي نأ نکعی الفل ۷

 1 ةطب نبا ... مهنطف تقد ماوقأ رد هللفا

 1Y ةطب نبا ... هددسو هقفو هللا دارأ نمف 9
 - ق -

 11 يسلايطلا .. صاق ىّحّيو دمحأ يدي نيب ماق_ ١

 V4 1 لبنح نبا ...٠ ةرفح ....عدبلا لهأ روبق 0 ۲



۳. 

 راثآلاو ثيداحألا سرهف FREH REE 3 دسم ]][

 7۹ 1Y لبنح نبا ... ةضور ...ةنسلا لهأ روبق ۳

 ۹ لبنح نبا .... توكسلاب رمأن انك دق ۰٤

 E۲ نيريس نبا ...ئيتأي ام ال :نالفل لق 6

 10۰ نسحلا ... اوكرتو ةدابعلا اوبلط اًموق ٦

 0۹۸ يلع .... هوجو وذ لاه نآرقلا ۷

 0۹۷ يلع .... هوجو وذ نآرقلا ۸

 ۱۰٦ رجح نبا ... اوناك جراوخلا ؛دعقلا ۹

 1۰۷ رجح نبا جورخلا نونيزي نيذلا :ةيدعقلا ٠

 -ك د 1

 ٤ طابسأ نبا هللا يذقنأف ..و اًيردق يبأ ناک ۷/۱

 1Y ناحنزلا .. درملا ىلع عنتمي حلاص نبا ناک ۲

 YAY ينولجعلا ..نم ءايشأ يفخي سابع نبا ناك ۹/۳

 ۷۱ يروثلا بتكي نأ دارأ اذإ لجرلا ناك ٤

 ۳۹۱ يقاحلا ..نم سانلا رذحي ..ةدئاز ناك ٥

 1Y1 ةيميت نبا 2١ هسلاجي درمأ عدي ال نايفس ناک ٦

 E۸ يبايرفلا ...ةسلاجم نع اهني نايفس ناک ۳/۷

 YY يرهزلا ...نولوقي انؤاملع ناک ۸

 1Y ركب نب دمحم ... عساو مك دواد يال ناک ۹

 نفي ةيميت نبا 2... درملا لوخد عنب كلام ناك ٠

 55١ يئيدملا نبا ... رظني نم نيريس نبا ناك ۱

 ۱۲ يرهزلا 2 :لوقي انئاملع نم ىضم نم ناک ۲

 ۲۰ لبنح نبا ... هبتك دهاعتي ناک ۳

 ٤ ليعامسإ ... دمحأ سلجم يف عمتجي ناك 11۲



 راثآلاو ثيداحألا سرهف

  6٥نيريس نبا ... نع نولأسي ال ... اوناک 4۷

o۱۲ شمعألا .. لحرلا نع نولأسي ال اوناك 5 

A4 يعبات ..لحرلا دحي نأ نوهركي اوناک ۷ 

  0لبنح نبا .. سولجلاو مالكلا نوهركي اوناك 4“

{Vo VY 9 لبنح نبا ... ثيداحأب كثدح نم لک ۹ 

AY لبنح نبا ... بلق يف تقلأ ةرظن مك ٠ 

  ۱ءالعلا نبا ... رذح ىلع ميركلا نم نک ۷1۰

  5مساق ...ثراحلا نب رشب بابي انک ۳

  ۳يرهزلا 2 ..سلحأف ةورع باب يآ تنك س 116

 ٤ سابع نبا ...هنع لأسأف لجرلا يآ تنك ۱٦

  6ةبالق وبأ ... اققاو كآر نمي فيك 14

 ٠١ ةبالق وبأ ..نايسنلا نم ّيَلِإ بحأ ةباتكلا ٤

  ۷لبتح نبا ..... عدتبم يسيباركلا ۲

 -ل-

 ۸۱ ىسوم وبأ ..بحأ ...و اًيدوهي رواجأ نألا ۱

 A بشوح نبا ... سلاجي ىسيع ىرأ نأل ۲

 100 ينالوخلا ..اًران دجسملا ةيحان يف ىرأ نألا 455/9

 4 نانس نبا ...روبنط بحاص ينرواجي نألل 4

 54 نيب : نبأ ... اًقساف يبا بحصي نألا ٥
 ۷1 ةأطرأ ... اًقساف با نوكي نال 5

 ۷۸£ يعفاشلا ...بنذ لكب دبعلا هللا يقلي نألا ۷

 444 نيعم نبا .... يئامصخ نوكي نال 04

 4 دوعسم نبا .... ةعاس هقف سل سلجأ نيل ۹
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 .. بحأ ..و ةدرقلا نرواحت نفل

 ... انزلاب هك هللا ىقلت نعل

 ...سيل نيدلاو فيعض بلقلا نأل

 .. تامالع عدبلا لهأل

 .... نموقأل وأ نع ناموقتل

 ... ةنسلاو باتكلا موزل

 .. دشأ مهيلع دارب تسل

 .... يدعب فلخت نأ كلعل

 ... سلجم ديرأ انأو يفاحلا نيل

 ... مهدلقف سبل يف انوعدي مل

 . نوبيعي ةنسلا لهأ لزي مّ

 ا لَو هللا لوسر نكي مل

 .... دهع ىلع صقي نكي مل
 .. لعج ةرصبلا نايفس مدق امل

 .. هعم تحرخ ام اًيلع تكردأ ول

 n لضفأ ةالصلا نأ ملعأ ول

 تاركنملا هذه كردأ ًالجر نأ ول

 ... دجسم لحد اًئمؤم نأ ول

 .. لبق نم اولتبا اذإ سانلا نأ ول

 .. ثيدحلاب متهقفت مكنأ ول

 ... رومأ نم ايش تكلم ينأ ول

 ... فرعي مل اذه سانلا كرت ول

 راثآلاو ثيداحألا سرسهف عدس



 راثآلاو ثيداحألا سرهف

EA يدعسلا .... ةعدبلا بحاص ناك ول ٣ 

 ٤ لبنح نبا .انوعدل ةباجتسم ةوعد انل ناك ول ۸٥

 ٥ ليضفلا ...ةباجتسم ةوعد يل ناك ول ۸۹

  109/5يبرحلا .... قبسل ري اذه ناك ول 110

  ۷يوغبلا ..... نم لحر اذه تبتک ول ٤

  ۸كرابملا نبا ... ءاش نم لاقل دانسإلا الول 4۲

r كرابملا نبا ... انظفح امل ةباتكلا الول 9 

1Yo ماشه .... ثيدح ةئام تعم يتبل ٠ 

  0يروثلا .... لضفأ ضئارفلا دعب سيل ۳

o۹ 56 يرسبلا نبا .... درت نأ اندنع ةنسلا سيل ۲ 

  41دوسألا وبأ .... ملعلا نم زعأ ءيش سيل ۱۳۸

Pt ىَيحَي نب ذاش ةنجلا ىلإ رصقأ قيرط سيل ...٠ 12 

Yo ناطقلا .... الإ عدتبم ايندلا يف سيل OA to 

  5ناطلسلا لاتق ةنسلا يف سيلا ...٠ يراهّيربلا ۷

  Vetيلا يف الو سنأ هبرق يف سيل ۷.۳

  4لبنح نبا .... نم ريخ يدنع موق سيلا ۹٦

  ۹بحر نبا ..لوقلل هطسب رثك نم لك سیل ۷1٦

 ٠۰ هت نا هک بصني نأ دحأل سيل ۷۱۱

 ١ هاا نسحلا ... ةبيغ عدبلا لهأل سيل

or. نسحلا ..قساف الو ةعدب بحاصل سيل ۲ 

orr يعمخنلا .... ةبيغ ةعدبلا بحاصل سيل 177/016 

or نسحلا .... ةبيغلا يف ةمرح محل سيل ٤ 

Vt ةيميت نبا فورعلاب رمألا طرش نم سيل ٥ 



 راثآلاو ثيداحألا سهرهف

 o۳1 ةبعش ... مويلا ثيدح موي اذه سيل 5

 r٤ كرابملا نبا ...رثألا هيلع دمتعت يذلا نكيل ۷

 eT ةطب نبا .... هفقوتو هب هدشرت ام نکیل ۸

 -م- ۰

 YoY ورمع نبا ... تداز الإ ةعدب تعدتباام_ ۱

 ه5 1 ةبالق وبأ 2 .... الإ ةعدب لحجر عدتبا اه 2 4/؟

 ۹° نسحلا ... الإ ةعدب لحجر عدتبااه ۱۳

 14 ةعرز وبأ .... الإ ةعدب لجر عدتبااه ٤

 هدا ةسبنع نبا .... الإ ةعدب لحر عدتبا ام ٥

 rot ةيطع نبا ..... الإ ةعدب موق عدتبا اه ٦

 r.۳ سابع نيا ..هنم هل ريخ ملاع ملعلا یتا ام ۷

 هاا عدحألا نبا ..ءاوهألا باحصأ نم دحأام 4

 10۹ لبنح نبا .... صاق ىلإ سانلا جوحأ ام 98

 8 لبنح نبا ... مالسإلا ىلع هارأ ام ٠

 ۳1۷ يوا م ةعدب بحاص دادزا ام ۱

 قرض ةعرز وبأ ... عدبلا ىلإ سانلا عرسأام ۲

 ۱14 دعس نب ميهاربإ ... نومدقتت مكبادآ ًاوسأام ۲۳

 11۳ ةبالق وبأ ... صاصقلا الإ ملعلا تامأ ام 64

 1T يعبات ... كسانلا باشلا ىلع انأ ام ٠٥

 ۸۰ دوعسم نبا ..اًثيدح اًموق ثدحمب تنا ام 5

 ۸1 ورمعوبأ 2 ... الإ ةعدب بحاص لقتنا اه ۷

 مع سابع نبا ... اًياش الإ ابن هللا ثعبام ۸

  TESÎبهو نبا ... كلام بدأ نم تملعت ام 10۹



 عمم

 EQ راثآلاو ثيداحألا سرهف

oY.۲١ لبنح نبا .... ةباحصلا اهيف ملكت ام  

 1۸۰ حارجلا نبا ....:تلق ؟ةلأسم يف لوقت ام ۱

 ۷۸۱ سابع نبا ثیدحب اًموق مكدحأ ثدح اه ۲

 فرغ رمع .... هنكلو ءطق نيمأ ناخ ام ۳

 1۹۳ ةبعش ..تلق الإ ودعي اًدحأ تيأرام ٥٤

 Y٤ يعيبسلا .... الإ مهريمأ موق بسام ٥

 ۸ يروللا .... يدنع فوحأ ءيش ام 20

 ۸1 نيعم نبا .... يبحصي نأ درمأ عمط ام 0.4/۷

 ۲۷۹ عبكو ... لضفأ ءيشب هللا بعام ۸

 o۸۲ مساقلا نبا .... یوه ىلع دبع ناک ام ۹

 ۲١ لبنح نبا .... دقو الإ اًثيدح تبتك ام ۰

 4 ةيطع نبا  ةعدب مهنيد يف نوثدحي موق نمام ١

 4۷ لبنح نبا ...ءوس لحجر الإ هذه عمجيام ۲

 0۸۰ ءاطع ...بحاصل نذأي نأ هللا داكيام ۴۳

 ۳۹۸ لبنح نبا ... هفلحو يسيرملا رشب تام ٤4

 ۱۹۸ يرتستلا ..ةنسلا ىلع هنأ لحرلا ملعي نم 6

 VY يراهتربلا ..... لثم عدبلا باحصأ لثم 0

 ۹۹ كرابملا نب ..... رمأ بلطي يذلا لثم ۷

 000 يعفاشلا دانسإ الب ثيدحلا بلطي يذلا لثم ۸

 11۷ جاحلا نبا ...٠ يذلا سلجملا :ملعلا سلم ۹

 نيف سابع نبا ... بحأ ةعاس ملعلا ةركاذم ٠

 VAY ١6١ ةيميت نبا جورخلا كرت ثيدحلا لهأ بهذم ها

 1۸ ` يزوجلا نبا .ثيدحلا عضو يف ءالبلا مظعم ۲



 راثآلاو ثيداحألا رهف

 °14 يروثلا ..مالغلا عمو ناطيش ةيراجلا عم ۳

 Y4 يقاحلا ءيروثلا ..ثدحلا عمو «ناطيش ةأرملا عم ٤

 YY ةيميت نبا ..ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم ٥

 11۸ يرهزلا ..ىلعو «ةلاسرلا هي هللا نف 5

 eT لبنح نبا .. ؟هتعانص ءيش يأ ؟نيأ نم مه ۷

 1۷ > لبنح نبا  ..ةعاطلاو عمسلا .. نامْيإلا نف ۸

 7 يلع ... نأ كيلع ملاعلا قح نم 0

 Y۳ لبنح نبا .... ةنيبلا ةحضاولا ةجحلا نم ه١

 فض ةمادق نبا هللا لوسر باحصأ يلوت ةنسلا نم ١

 6 ناهبصألا 2 ... ةعاطلاو عمسلا ةنسلا نم ۲

orofor11۲ ميقلا نبا ...ةعدبلا ىلإ يعادلا ةبوت طرش نم  

or1/o4سرش نبا .... عدتبملا قسافلا ةبوقع نم  o0۸ 

 0.۳ ءادردلا وألا ..... هاشم لحرلا هقف نم ٥

o۳۸بذوش نبا ... باشلا ىلع هللا ةمعن نم  oY 

 ۳۸۱ دوعسم نبا ...لزتعیلف هنيد مرکی نأ بحأ نم ۴۷

 ۲۹ نامثع وبأ ..... هسفن ىلع ةنّسلا ّرمأ نه ۸

 ۲۹ نامثع وبأ .... هسفن ىلع ىوهلا رمأ نف 8

o1.يروثلا .يردق وه .... ؟ هتناطب نم  o14 

 4 ليضفلا ... عدتبم هجو يف مسبت نم ۱

 4 ليضفلا .... مل عدتبم ةزانح عبت نم ۲

 V۰ يكولعصلا ..... هناوأ لبق ردصت نم ۳

 84 ةريره وبأ ... باش وهو ملعلا ملعت نم ه4

 ۷۰۸ ليضفلا ..ةنشاخم هنيبو كنيب ترج نم 6



 راثآلاو ثيداحألا سرسهسف

 ا زيزعلا دبع نبا ..تاموصخلل اًضرع هنيد لعج نم 1

 ني ليضفلا .. ةعدب بحاص عم سلج نم ۷

 ۲۰٦ ةيبتق ..... ثيدحلا لهأ فلاح نم 4

 6 يراهبربلا ... ةمئأ نم مامإ ىلع جرخ نم ۹

 ort ليضفلا ..ةعدب بحاص ىلع لحد نم ۰

 6 داور يبأ نبا ..... ؟ يضفارلا نم ۱

 Yoo ليضفلا ...عدتبم نم هتميرك جوز نم ۲

 ه١ يعازوألا د مل هتعدب انع رتس نم ۲۳
 ۳۸ ةيميت نبا ١ ... ةنسلا لهأ ليبس كلس نم 4

 ۱1۹۰ شايع نبا .....  اذإ يذلا ؟يّنسلا نم °

 YoY هيوهار نبا ..هللا لوسر باحصأ متش نم 1

 ۸۲ يرحآلا ... ةمئألا روح ىلع ربص نم ۸

 14۷ يئيسيمرقلا ... ىلع ثادحألا بحص نم ٩

 1۹۱ عيكو ...ءاج امك ثيدحلا بلط نم 2

 1۰ عیکو .... يوقيل ثيدحلا بلط نم هم ۱

 ۱A۷ يراهئربلا ... باحصأ كرت ام فرع نم 7۲

 10۹ لبنح نبا ...ثيدحلا باحصأ مظع نم ۳

 158 ليضفلا ...دقف ةعدب بحاص مظع نم 32000

 4r لبنح نبا ..قولخم نآرقلاب يظفل لاق نم 8

 ۲۱ ةيميت نبا .... مهب نظلل اًنسحم ناك نم ه1

 00۸ ةي قبلا ١١ ندا ةعدبل اًرهظم ناك نم 07

 1۸٦ ةيميت نبا .... درمألا ىلإ رظنلا ررك نم ه۸

 ۹۹ لبنح نبا .. سيلأ ةنتفلا كلت نع فك نم 8



 راثآلا و ثيداحألا سرهف

 ۷۷ يحركلا ... هلدع مرح همامإ نعل نم ۰

 r1 ةعرز وبأ 2 ..ةربع هللا باتك يف هل نكي مآل نم ۱

 Vo لبنح نبا ..ةنسلاو مالسإلا ىلع تام نم ۲

 ۳۸ ةيميت نبا ... حدق وأ ةباحصلا حدم نم 7۳

 1۸۹ ةيميت نبا ...٠ هنأ اًناظ نادرملا ىلإ رظن نم 4

 ۷۱ ةرسيم نبا ... دقف ةعلب بحاص رقو نه ٥

 o۲ نوع نبا ...... عدبلا لهأ سلاجي نم ٩

 1۷۱ دمحم .... صاصقلا ىلإ سلجي نم 7

 «لبنح نيا .... :لاق ؟ يضفارلا نم 000004
 Yoo داور يبأ نبا

 3 رذ وبأ ... مالسإلا لهأ اي ًالهم الهم 8

 7ك يلع .... اًرجأ مظعأ ملاعلا نمؤملا ۰

o۱۱نانس نبا ..... سانلا دسفي عدتبملا  A“ 

 ۸1 بويأ ... عجري ال عدتبملا ۲

otf1 يراهبربلا .... ةعدب مالسإلا يف ةنحملا Y 

 14۳ ةيميت نبأ ..... حلصي ال ناسحلا نادرلا ٠

 فخ قلعت 1 ءايبنألا سلام دحاسمللا ٠

 4 نالوخلا ... ماركلا سلاجم دحاسلا

 1۱۲ نسحلا ...هركنأف اًركنم ىأر نيكسملا ۷

 -ن-

 4 يواحطلا .. هللا لوسر باحصأ بحن ۱

 1۷ دلخم ... بدألا نم ليلقلا ىلإ نحن ۲

 ۸۰ بوقعي ... جان هب وجني هلعل سردن - ۳



 راثآلاو ثيداحألا رهف

 ٤4 يعازوألا ..تراد ثيح ةنسلا عم رودن ۱١

  ۱يروثلا ..قافنلا عوشح نم هللاب ذوعن ۳۸۹

  ۲نشا نم انؤاربك اناهتت .۷

  0۹0/۲ةيميت نبال ..... يف بحاو حصنلا 4۲

 هد

A۰ يدامرلا ... ثيدحلا باحصأ اوتاه ۹٩/۱ 

Ei ريثألا نبا ..بولطم ءاوهألا لهأ نارجه ۲ 

EY /48ةيميت قبا 114 عدبلا لهأ نارجه هو 

  4تحل يوونلا ..قوسفلاو عدبلا لهأ نارجه

 ٥ لبنح نبا .... نسحلا ةرصن دارأ اذه 00}

  5لبتح نبا ... ثيدحلا بتكي لحر اذه 34<

  ۷لبنح نبا ..سانلا طبضي مل هذ يلع اذه ۹۹

 ٨۸ لبنح نبا .... ءيدر ءوس مالك اذه 4۸

YE\ coo لبنح نبا ... ءاملعلا هيلع عمتجا ام اذه 1/۹ 

 ٠١ 3آ لبنح نبا ...ةبيغ سيل اذه «ةحيصن اذه

  1۰۱سابع نبا 02000. ءاملعلاب لعفن اذكه 114

  ۲لبنح نبا ... مالسإلا جرس هله ۲۹۱

 -و-

  040ةبعش ... امّنِإ يدنع اًيوتكم تدجو 01۰

  5فلل ميهاربإ 0000. ةءارقلا نزو طخلا نزو

V4 لبنح نبا ... ةعدب بحاص رواشت الو 2050/6 

{Yo VY بويأ ..فصن الو ؛ةملك فصن الو 0014 

 و يروثلا .... مكروهظ عدبلا اولو 2



۳1۰ 
 راثآلاو ثيداحألا رهف ععع دصمععمسس#

 ديد

 5 قارعلا لهأ ... عنص يذلا انغلب دق رذ ابأ اي ٠ ١/۳

 11۹ نسحلا ... مكلإف اوقفرت ةنسلا لهأ اي <« ¬ ۲

 ۳۷ دوعسم نبا ... ةعاطلاب مكيلع سانلا اهيأي ٠/٣۳

 4 صاعلا نبا .. كيصوأ ام يع ظفحا يب اي 5

 ۸۱ ورمعوبأ ... ةبوتب ةعدب بحاصل هللا بأي ٥

 31۸ يلع ... نمؤملا نامز سانلا ىلع أي 5

 V4 لبنح نبا .... رثكي ثراحلا نأ يغلي 00777

 ١ بهو ... فرشلا :ملعلا نم بعشتي ا 04

 o14 يالغلا .. ءيش لك ءاوهألا لهأ متاكتي ۹

 1۳ ةبالق وبأ ..صاصقلا لحرلا لجرلا سلاجي ٠

 هوو ةيميت نبا ... بستنا نم لك ةبوقع بجي 0١

 1 لبنح نبا ... بيدأت ناطلسلا ىلع بيب” ۲

 fo} لبنح نبا .. قسف وأ رفك نم رجه بحب 7۲۳

 E۸ يدعسلا ..ودب يف ةنسلا ثيداحأب كثدحي 0 ٤

 4 لبنح نبا ....صقنت اهيف ثيداحأب ثدحي 06

 ۲۲  ديشرلا  ..هضراعتو ةا هللا لوسر نع كلدحي 05

 0٦£ حلفم نبا .... هنم ىشخي اميف رظنلا مرحب _ ۷

 1۸ بويأ ...١ ىأر اذإ ملسملا لحرلل قحي ۸

 o 17 كلام ...... تلبق نإف ةنسلاب ربخي ۹

 ۳۸ ذاعم ... ةعامجلا قوف هللا دي« ٠۰

 Y4 نوباصلا .. فكلا ثيدحلا باحصأ ىر 1١

 ۸€ يوونلا ... عدبلا لهأ نارجه بحتسي 01
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 EQ ههه عع هم عععممس دسسس راثآلاو ثيداحأالاس رهف

 11 قاحسإ ...٠ مايق مهو ثيدحلا نوعمتسي ۲۳

 E حلفم نبا ..يصاعملاب رهج نم رجه نسي 24

 oo بيسلا قبا فالح ىلع هللا كبذعی ٥

 ففي . يبهذلا ....... مالكلا يف رييغتلا هرکی 578/5

 00 يشوطرطلا ..... ءاعدلا يف عجسلا هركي 03/0

 ۷ يسوطلا 2... نيكاسملا عم كسلحب نوكي 4

 0۹4 لبنح نبا ..نوعجري ال مهو كيلع نوسبی ۹

 Yoo ينانكلا . .ةقيقدلا ةباتكلا بنتجي نأ يغبني 9 © °٠

 ۱۷۹ يربطلا ...... عدي الأ ناسنإلل يغبني_ ۱

 ۱۸ نزلا ٩ اًئيش عمس اذإ لجرلل يغبني 7۲

 o يروثلا ...٠ هسأر كحي الأ لجرلل يغبني _ ۳
 ۲۳ ينوباصلا ... رابخأ مظعي نأ ءرملل يغبني 4

 to نيعم نبا ... دمحأ عفتريو نيسح لطني كن

 ۳۹۹ يبايرفلا ... نالف ةسلاجب نع ناهي 2548/35

 ه8 ةبعش ... ةبيغ موي مويلا ۷

 تالا 1

 1 لبنح نبا ... كيدي نيب الإ سلجأ اللا 0

 4o لبنح نیا ..... هذه بتكي نأ بحأالا ۲

 ۸۰ يفاحلا .... ضرألا هجو ىلع ملعأ الا ۳
ort۰۸ بويأ .... لهأ نم اًدحأ مويلا ملعأ ال  

 1۱۳ ميكع نبا .... اًدبأ ةفيلخ مد ىلع نيعأ ال ٥/4

 Pir ينارادلا ... نيلدع نيدهاشب الإ لبقأ الا "55/5

 ل بوقعي .... هلعل سردن «كلذب سأب ال 101/۷



1۲ 

Ea 

10۷/۸ 

10۸/۹ 

104/1. 

1/11 

TMNT 

1/17 

T/4 

E/N 

11/11 

 ما

1 

1/8 

11/۲ 

1/1 

11/۲ 

TVY/YY 

 فكل

 نيف

212605 

 نفلذف

1/8 

174/۲4 

1A۰. 

 .. ىلإ ريصملا يف هل نذأت ال

 .. ءاوهألا لهأ سلاجت ال

 2 مالك بحاص سلاحت ال

 .. یوه بحاص سلاجت ال

 ..عدبلا باحصأ ءالؤه سلاح ال

 .. ءاوهألا باحصأ اوسلاجت ال

 30 ءاوهألا لهأ اوسلاخت ال

 55 ءاوهألا لهأ اوسلاجت ال

 N ءاوهألا لهأ اوسلاخت ال

 56 ءاوهألا لهأ اوسلاخت ال

 ا ءاوهألا لهأ اوسلاجت ال

 .... ءاينغألا دالوأ اوسلاحت ال

 ... صاصقلا سلاخت ال

 ... ىوه بحاص عم سلمت ال

 .. هجاحو نآرقلاب هجاحت ال

 .... ءيشب دحأ ىلع اومكحت ال

 Ee ةعدب بحاص طلاخت ال

 .. كيردي امو جاجحلا هبست ال

 ...مهوشغت الو مكءارمأ اوبست ال

 1۲1 .... ىدها قرط شحوتست ال



1۳ 
 EA EREBE 1 1 1 6 222 راثآلاو ثيداحألا مرهف

 001 لبنح نبا ..... ةعدب بحاص رواشتالل 1

 1۹۳ لبنح نبا ..ذخآ نأ ديرأ امّلإ يب لغتشتالل 5

1Ar/rr4إ يارو 02020202 ايام ءاملعلا بتغت  

 Vo} 1۹£ لبنح نبا ... هنإف هسأر سیکنتب رتغت ال 64

 °4 لبنح نبا ..... ةنتف يف لتاقت ال ¬ ٥

A1۳1يعخنلا .. كيأر ىلع تمد ام انبرقت  f. 

 ۹ لبنح نبا ... هل ةمارك الو هملكت ال < ۷

 ۸۰ لبنح نبا .... مالغلا اذه عم شمت الا _<-« ۸

 ۳۹٦ بويأ .... ءاوهألا باحصأ نكمتال ٩۹

 1۲ ةيميت نبأ .....  رهظأ نم ىلع بیع ال ۰

 ٤ كرابملا نبا ... اًموی نيثالث هتملک الط 0١

 ۳ يدع ... ىقتا نم ةعاط نع لأسن الل 5

 .Vr يشوطرطلا .... لبق نم طق سانلا ىتؤي ال 737/47

 1۸0 يرسلا نبا 0. تيب يف لحرلا تيبب ال 44/44

 114 يملسلا ..صاصقلا سلاجي نم انسلاجيالل 6

 EY AIT رمع ... نيملسملا نم دحأ هسلاجياللا 17

 VEY ةيميت نبأ ...... فورعملاب رمألا بجيالا 7/417

 33 كلام .... عدتبم لحر دنع عمتجيالل 4

 ¥ يردخلا ادبأ تيب فقس كايإو نيعمجيالل 89

n» ۰ففي يرهزلا ..الإ لاجرلا نم ثيدحلا بحي ال  

n» 0٦ لبنح نبا ... جورخلا الو ناطلسلا لاتق ليال ١ 

 V۲ نيريس نبأ ..... ىّتح هملكأ نأ يل لحي ال ۲

 11 نارهم نبا ...٠ نأ امإ :اًالث صاقلا ىطخ ال« ۳
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 هد وص وصس نص همم

V.t/ot 

V.o/oo 

 "ذآ

 كل

7.1/١ 

۷.4/۹ 

 م

77 

 ...ملعت ام اًملاع لحرلا لازي ال

 .... مهاتأ ام ريخب سانلا لازي ال

 ... اوذحأ ام ريخب سانلا لازي ال

 ... هنيلو هعوشح كرغي ال

 ... نيلعافلا ةرثكب ناسنإلا رتغي ال

 .... داهتجا ىأر نمل يغبني ال

 ..ةبوتل ةعلب بحاص رسيب الو قفوي ال

 راثآلاو ثيداحألا سرهف طعس
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 ميركلا نآرقلا :آلوأ
 ريسفتلا ؛ايناث

 يبأ بيطنلا نب ليعامسإ نيدلا دامع ءادفلا بأل .ميظعلا نآرقلا ريسفت ١-

 .يعفاشلا ريثك نب رمع صفح
 .نانبل - توريب .ليلا راد .ط

 «مينغ زيزعلا دبع :قيقحت .ةرهاقلا .بعشلا .ط

 .انبلا ميهاربإ دمحم «روشاع دمحأ دمحم

 .يربطلا ريرح نب دمحم رفعح يبأل .نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج -؟

 .نانبل - توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ط

 حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأل .نآرقلا ماكحأل عماجلا -۳

 .يبطرقلا يسلدنألا ىجرزخلا يراصنألا
 ل - توريب .ثارتلل ماشلا راد .ط

 نب ركب يبأ لامكلا نبا نمحرلا دبع نيدلا لالج .روثأملا ريسفتلا يف روشنملا ردلا -؟

 .يطويسألا يريضخلا نامثع رخخفلا نبا نيدلا قباس نب دمحم

 .نانبل - توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ط



۳1١ 

ca 

 ةيثيدحلا بتكلا : ًاثلاث
| 

 .ةيعرشلا بادآلا-؟

 .يزارلا يلظنحلا يميمتلا رذنملا

 .قلاخلا دبع غلا دبع :قيقحت

 نب دمحم نب حلفم نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سم

 .يلبنحلا يقشمدلا يحلاصلا ييمارلا جرفم

 .ةرهاقلا - ةيميت نبا ةبتكم .ط

 هللا ديبع هللا دبع يبأل .ةمومذملا ةقرفلا ةبناجمو ةيجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا -#'

 .ةطب نب يربكعلا رمع نب نادمح نب دمحم نب دمحم نبا

 .يطعم ناسعن نب اضر .د :قيقحت

 هللا دبع يآ نيدلا ءايض .ملسمو يراخبلا هج رخ مل اًمم ةراتخملا ثسيداحألا- ٤

 .ماكحإلا-ه

 .لاجرلا لاوحأ-5

 يدعسلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب دحاولا دبع نب دمحم

 .يلبنحلا يحلاصلا يقشمدلا يسدقملا

 .شيهدلا هللا دبع نب كلملا دبع :قيقحت

 .يسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم يبأل

 .ةرهاقلا - ثيدحلا راد .ط

 يدعسلا قاحسإ نب بوقعي نب ميهاربإ قاحسسإ يأل

 .يناحزوجلا

 .يئارماسلا يردبلا يحبص :قيقحت

 .يزوجلا نبا نمحرلا دبع نيدلا لامج جرفلا يبأل .نيركذملاو صاصقلا رابخأ-۷



1¥ 

 نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم ديلولا يبأل .ےکم رابخأ-#

 .يقرزألا ةبقع نب ديلولا

 .سحلم حلاصلا يدشر :قيقحت

 رفظملا يبأ نب دمحم ركب يبأ نب ميركلا دبع دعس يبأل .ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ -9

 .يزورملا ناعمسلا يميمتلا دمحم نب روصنم

 .رليافسياف سكام :قيقحت

 .دومحم دمحم نمحرلا دبع دمحم دمحأ :قيقحت .ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ-١

 ميهاربإ نب ليعامسإ نسحلا يبأ نب دمحم هللا دبع يبأل .درفملا بدألا-١

 .يفعجلا يراخبلا هبزدرب نب ةريغملا نبا

 .يقابلا دبع داوف دمحم :جيرخت

 رصان دمحم نمحرلا دبع يبأل .ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ -١؟
 .ينابلألا يتاح حون جاحلا نب نيدلا

 .يمالسإلا بتكملا .ط

 هللا دبع نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت 2.ةمماقتسالا- ١

 .ينارحلا يريمنلا ةيميت نب دمحم نب رضخلا نبا

 .ضايرلا - دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج .ط

 .(ىربكلا تاعوضوملا)ب ىمسملا .ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا-4١1
 .يراقلا يلع الملا .ناطلس نب دمحم نب يلع نيدلا رون

 .غابصلا يفطل نب دمحم :قيقحت

 .يشرقلا نايفس نب ديبع نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأل .لاملا حالصإ-٥

 .اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت



۳1۸ 

 اطل

 يرملا دمحم نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل .ةسلا لوصأ-5

 .نينمز يبأ نبا .يسلدنألا يريبلألا

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش لضفلا يبأل .ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا-۷

 .رجح نبأ

 .ينيزلا دمحم هط :قيقحت

 (دمحأ مامإلا دنسم فارطأ) وأ .يلينحلا دنسملا فارطأب يلتعملا دنسملا فارطإ -

 .ينالقسعلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش لضفلا يبأل

 .رصانلا رصان نب ريهز .د : قيقحت

 .يطانرغلا دمحم نب ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ يبألل .ماصتعالا-8

 .يطاشلا

 .ها ٤۰۸ .اضر ديشر دمحم :ميدقت

 .يبطاشلا قاحسإ يبألل .ماصتعالا- ٠

 .ها 4١1 .يلالملا ديع نب ميلس :قيقحت

 يقهيبلا ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل . داقتعالا-١

 .يدرجأورسخلا يروباسينلا

 .بتاكلا ماصع دمحأ :قيقحت

 نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سم .مالعألا تايفوب مالعإلا

 . يقشمدلا ينامكر تلا يذلا يقرافلا زامباق

 .راكز رابجلا دبع «دارم ديمحلا دبع ضاير :قيقحت



516 

 . ةيميت نبا دمحأ نيدلا يقت .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا-۳

 .يزاغ ليمج دمحم :مدقت

 يعازتملا يدزألا يورملا مالس نب مساقلا ديبع يبأل .لاومألا-"4

 .يدادغبلا يناسارخلا

 .ساره ليلخ دمحم :قيقحت

 .يناعمسلا ركب يبأ نب ميركلا دبع دعس يبأل '.باسسنألا-٥

 .يدورابلا رمع هللا دبع :قيقحت

3 

 نب هللا ةبه نب دمحأ نب رمع نيدلا لامك .بلح خيرات يف بلطلا ةيسغب -5

 .ميدعلا نبا «ةدارج يبأ

 .راكز ليهس .د :قيقحت

 نب ريثك نب رمع نب نيدلا دامع ليعامسإ ءادفلا يىبأل .ةياهبنلاو ةيادبلا-۷

 .ريثك نبا «يشرقلا عرد نب ريثك نب ءوض

 .نيرخآو «محلم وب دمحأ .د :قيقحت

 نبا ؛يطرقلا عيزب نب حاضو نب دمحم هللا دبع يبأل .اهنع يهنلاو عدبلا-۸

 .حاضو

 .نامهد دمحأ دمحم :قيقحت

 دمحم ديسلا نب ميهاربإ .فيرشلا ثيدحلا دورو بابسأ يف فيرعتلاو نايبلا 8

 ةزمح نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم نيدلا لامك نبا

 .ييسحلا ةزمح نباب ريهشلا يقشمدلا نارحلا يفنحلا

 -يبرعلا باتكلا راد .ط .بتاكلا نيدلا فيس :ةعجارم

 .توریب



 .ثيدحلا فلتخم ليوأت ١

 .يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبأل

 يدرعسإلا يفلّسلا بيطخلا ليعامإ :حيقنتو حسيحصت

 .ميهاربإ نب يرهزألا
 .توريب - يبرعلا باتكلا راد .ط

 .ةرهاقلا - يبتملا ةبتكم «ححصملا سفنل ىرخأ ةعبطو

 .ةبيتق نبا

 .ه١ 1١57 .اطع دمحأ رداقلا دبع :قيقحت

 نب دايز نب نوع نب نيعم نب یی ايركز يبأل .يرودلا ةياور نيعم نبا خيرات -

 .مالسإلا خیرات-۴

 .ناهبصأ خيرات ٤-

 .دادغب خيرات -"ه

 . ناجرج خيرات

 .يافطغلا يرملا نمحرلا دبع نب ماطسب

 .فيس رون دمحم دمحأ :قيقحت

 .يبهذلا نيدلا سمش

 .يرمدت مالسلا دبع رمع :قيقحت

 نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأل

 .ميعن وبأ «يناهبصألا نارهم نب ىسوم

 .نسح يورسك ديس :قيقحت
 «يدهم نب دمحأ نب تباث نب يلع نب دمحأ ركب يبأل

 . يدادغبلا بيطخلا

 .فيس رون دمحم دمحأ .د :قيقحت

 .يمهّسلا يناحرحلا فسوي نب ةزمح مساقلا يأل

 .ناح ديعملا دبع دمحم .د :قيقحت



۳۲١ 

 يبأ لامكلا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج لضفلا يبأل.نيدشارلا ءافلخلا خيرات -۷

 .يعفاشلا يطويسألا يريضخلا قباس نب دمحم نب ركب

 .ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :قيقحت

 نب هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأل .قشمد ةنيدم خيرات -"

 .ركاسع نبا «يقشمدلا نيسحلا

 .يورمعلا ةفارغ نب رمع ديعس يبأ نيدلا بحم :قيقحت

 .يراحبلا ليعامسإ هللا دبع يبأل .ريبكلا خيراتلا د"

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 .يدادغبلا بيطخلا .هبتشملا صيخلت يلات - ٠ ٤

 يبأو .ناملس لآ نسح نب روهشم ةديبع يبأ :جيرخت
 .تاريقشلا دمحأ ةفيذح

 .يطويسلا نيدلا لالح لضفلا يبأل .صاصقلا بيذاكأ نم صاوخلا ريذحت ١-

 .غابصلا يفطل نب دمحم .د :قيقحت

 .نورحمأ دمحم .د .ةنتفلا يف ةباحصلا فقاوم قيقحت -4 ؟

 .ضايرلا - رشنلل ةبيط راد .ط 1

 .يطويسلا نيدلا لالح .يوارلا بيردت - 4"

 .فيطللا دبع باهولا دبع :قيقحت

 .يئيوزقلا يعفارلا دمحم نب ميركلا دبع .نيوزق رابخأ يف نيودتلا - ٤ ٤

 .يراطعلا هللا زيزع :قيقحت

 .يهذلا نيدلا سش .ظافحلا ةركذت- ٤٥

 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط



۲ 

AA 

 يبأ نب دمحم نيدلا ردب .ملعتملاو ماعلا بدأ يف ملكتملاو عماسلا ةركذت -45

 .يومحلا نانكلا ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ قاحسإ

 .يودنلا مشاه دمحم :قيقحت

 يلع نسحلا يبأ نب رمع صفح يبأل .جاهنملا ثيداحأ ىلإ جاتحلا ةركذت - 41

 .بيهرتلاو بيغرتلا -

 يداولا يراصنألا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نبا

 .يفلسلا ديحملا دبع يدمح :قيقحت

 نب يلع نب لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ مساقلا يبأل

 «يناهبصألا يحلطلا يميمتلا يشرقلا رهاط نب دمحأ

 .ةنسلا ماوق

 .نابعش نب حلاص نب نميأ :هب تعا

 ديلولا يبأل .حيحصلا عماجلا يف يراخبلا هل جرخ نمل حيرجتلاو ليدعتلا -4

 .ةالصلا ردق ميظعت -ه ٠

 .ميظعلا نآرقلا ريسفت -1

 يميمتلا ثراو نب بويأ نب دعس نب فلخ نبا ناميلس

 .يحابلا ديلولا يبأ «يبهذلا يسلدنألا يطرقلا

 .ءاوللا راد .ط

 .يزورملا جاجحلا نب رصن نب دمحم هللا دبع يبأل

 .يئاويرفلا رابحلا دبع نب نمحرلا دبع .د :قيقحت

 .ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأل

 دمحم «روشاع دمحأ دمحم مينغ زيزعلا دبع :قيفحت

 .انبلا ميهاربإ

 .يدادغبلا بيطخلا

 .ةنسلا ءايحإ راد .ط



 ضن

 دبع نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا نيعم .ديناسملاو ننسلاو ةاورلا ةفرعمل دييقتلا - ه7

 .ةطقن نبا «عاجش نب ركب يبأ نب غلا

 .ها ٤۰۷ توريب - ثيدحلا راد .ط

 .ةطقن نبا .ديناسملاو نئسلاو ةاورلا ةفرعمل دييقتلا -ه ٤

 .ها ٤۰۸ .توحلا فسوي لامك :قيقحت

 نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نيدلا لامج .سيلبإ سيبلت -ه ٥
 .يزودلا نباب ريهشلا ءركبلا يميتلا يشرقلا هللا ديبع

 - يبرعلا دئارلا راد .ط .ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ حيحصت

 .توريب

 نب ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع يبأل .ديهمتلا-٥ ٦

 .ربلا دبع نباب ريهشلا «يسلدنألا يطرقلا يرمنلا مصاع

 .برغملا ةخيشم نم عمج :قيقحت

 .نالقسعلا رجح نبا .بيذهعتلا بيذهت -ها/

 .توريب - ركفلا راد .ط

 يكزلا نب فسوي جاجحلا يبأ نيدلا لامج .لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بسيذهت -

 يزملا كلملا دبع نب يلع نب فسوي نب نمحرلا دبع

 .يزملا ءيعاضقلا يبلكلا

 .فورعم داوع راشب .د :قيقحت

 حالص نب ليعامسإ نب دمحم ميهاربإ يبأل .راضنألا حيقنت اعمل راكفألا حيضوت -

 ريمألا ؛ينالحكلا ينميلا يسحلا يلع نب دمحم نبا
 . يناعنصلا

 .ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :قيقحت



Y€ 

 وبأ ينرعلا دمحم نب نوميم نب يلع نب دمحم .ناوخإلا جئاوح ءاسضق باوث-٠

 . يسرنلا مئانغلا

 .يربص نسح رماع .د :قيقحت
 جا

 . ربلا دبع نبا .هلضفو ملعلا نايب عماج 5

 .بيطخلا ميركلا دبع :ميدقت

 . ربلا دبع نبا .هلضفو ملعلا نایب عماج - ۴

 .يريهزلا لابشألا يبأ :قيقحت

 نب ريثك نب ديزي نب ريرح نب دمحم رفعج يبأل .نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماسج - ۳

 .يربطلا ريرج نباب ريهشلا «يربطلا بلاغ

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 يدلكيك نب ليلخ ديعس يبأ نيدلا حالص .ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج - 4
 . يئالعلا

 .يفلسلا ديحما دبع يدمح :قيقحت

 دمحأ نيدلا باهش نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نيدلا نيز .مكحلاو مولعلا عماج 5

 يمالسلا دوعسم نب دمحم نب نسحلا نب بحر نسبا
 .يلبنحلا بحر نبا ؛يلبنحلا يقشمدلا يدادغبلا

 ىفطصم ةعبطع. حيحصتلا ةنكلل حيحصت .ركفلا راد .ط
 .ها 41 ماع ةرهاقلا - رصمع.يبلحلا يبابلا

 .يلبنحلا بحر نبا .مكحلاو مولعلا عماج 55

 .ه١ 54١1١ .دوعرلا قازرلا دبع نب دمحم :قيقحت



Yo 

 .يلبنحلا بحر نبا .مكحلاو مولعلا عماج -۷

 .ه١ ۱۷٤.سحاب ميهاربإ ؛طوؤانرألا بيعش :قيقحت

 . يدادغبلا بيطخلا .عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 .ها 4.7 .ناحطلا دومحم .د :قيقحت

 .يدادغبلا بيطخلا .عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 .ها 41١5 .بيطخلا جاجع دمحم .د :قيقحت

 نب رذنملا نب سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع دمحم يبل  .ليدعتلاو حرجلا-٠
 .يزارلا يلظنحلا متاح يبأ نب نارهم نب دواد

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 .نيعم نبا .نيعم نب ىي ثيدح نم ياثلا ءزجلا -ا١

 .تبسلا هللا دبع نب دلاخ :قيقحت

 نب دمحم نب رداقلا دبع دمحم يبأ نيدلا يبحم .ةيفنلا بقانم يف ةيضملا رهاوبجلا 7

 .يفنحلا يشرقلا ءافولا يبأ نب ملاس نب هللا رصن نب دمحم

 .ولحلا دمحم حاتفلا دبع .د :قيقحت

 -ح-

 .ةنسلا مارق مساقلا يبأل .ةجحَملا نايب يف ةجحلا

 «يلحدملا ريمع يداه نب عيبر نب دمحم .د :قيقحت

 .ميحر وبأ دومحم نب دمحم

 ينيسحلا يلع نب نسح نب قيدص بيطلا يبأل .ةتسلا حاحصلا ركذ يف ةطخحلا -ا/ ٤

 .يجونقلا يراخبلا

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط



۳۲٢ 

EA 

 .ةيميت نبا .ةباحصلا بس مكح -ا/ه

 .ةرهاقلا - راصنألا راد .ط

  -/5.ميعن يبأل .ءايلوألا ةيلح

 .ةرهاقلا - ىرقلا مأ راد .ط

 نب ناميلس نب فلخ نب ديلولا نب دمحم ركب يبأل .عدبلاو ثداوحلا -ا/ا/

 .يشوطرطلا يسلدنألا يرهفلا بويأ

 .يبلحلا ديمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع :قيقحت
 -خ-

 رجح نب دمحأ نيدلا باهش .نامعنلا ةفينح يبأ بقانم يف ناسحلا تاريخلا-۸

 .يكملا يمئيهلا

 .سيملا ليل :قيقحت
 -يف -

 مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع :عمج .ةيدجنلا ةبوجألا يف ةينسلا رردسلا-ا8

 .يدجنلا يناطحقلا يمصاعلا

 .يطويسلا نيدلا لالح .روثأم اب ريسفتلا يف روثنملا ردلا
 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .د

 ,يطويتلا م ىلع جاييتلا 65
 .يرثألا ئيوحلا قاحسإ يبأ :قيقحت

٠ 
 يف

 .ييرتنشلا يبلغتلا ماسب نب يلع نسحلا يبأل .ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .سابع ناسحإ :قيقحت



 .ليوأتلا مذ 8

 .هلهأو مالكلا مذ -4

 .ةعدتبملا ىلع درلا- 6

 .ةلاسرلا 65

 .دهزلا-۷

 .دهزلا-۸

YY 

 ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع دمحم يبأ نيدلا قفوم

 .يلبنحلا يح اصلا يقشمدلا يليعامجلا يسدقملا

 .ردبلا هللا دبع نب ردب :قيقحت
 نب دمحم نب يلع نب دمحم نب هللا دبع ليعامسإ يبأل

 .يورهلا يراصنألا دمحأ

 .لبشلا زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع :قيقحت
 توب

 هللا دبع نب دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نب دمحأ بلاغ يبأل
 .اّنبلا نبا .يلبنحلا يدادغبلا اًنبلا نبا

 نوئش ةدامع «ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب طوطخم

 .(1559) :مقر تحت «تاطوطخملا مسق «باتكلا

 نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأل
 .يعفاشلا «يبلطملا ياهلا عفاش

 .ركاش دمع دمحأ :قيقحت

3 

 يلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأل

 .يزورملا يميمتلا

 . يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت

 دسأ نب لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع يبأل

 .نابيشلا يلهذلا يلئاولا هللا دبع نب سيردإ نبا

 .ها ه1/ .مساق نمحرلا دبع :حيحصت



 .دهزلا-1

 .دهزلا-۲

 .ريبكلا دهزلا-۳

 .لبتح نب دمحأ هللا دبع يبأل

 .ها ٤١١ .فرش لالح دمحم .د :قيقحت

 .لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأل

 راد .ط ها 1٠.7 ؛ توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 .ها١ ٤ 4١ .زابلا ةبتكم :رشانلا ؛ةيملعلا بتكلا

 نب كاحضلا مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب يبأل
 .مصاع يبأ نبا .ينابيشلا ملسم نب دلخم

 .دماح ديمحلا دبع يلعلا دبع :قيقحت

 نب ركب يبأ نب بعصم نب يرسلا نب دانه يرسلا يبأل
 .يوكلا يلظنحلا يمرادلا يميمتلا قوفعص نب ربش

 .يئاويرفلا رابحلا دبع نب نمحرلا دبع :قيقحت

 .يقهيبلا ركب يبأل

 .رديح دمحأ رماع :قيقحت

 - س -

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم .ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس - ٤ ٩

 .هجام نبا ننس -6

 .هجام نبا ننس -5

 .فراعملا ةبتكم «يمالسإلا بتكملا .ط

 .هجام نبا .ئيوزقلا يعبرلا ديزي نب دمحم هللا دبع يبأل

 .يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت

 .هجام نب هللا دبع يبأل



۳۹ 

A 
 ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس دواد يبأل .دواد يبأ ننس -۷

 .يناتسجسلا يدزألا

 .ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :قيلعت

 نب ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل ." حيحصلا عماجلا " يذمرتلا ننس -۸

 .يذمرتلا يغوبلا يملسلا كاحضلا نب ىسوم

 ْ .ركاش دمحم دمحأ :قيقحت

 مارهم نب لضفلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأل .يمرادلا ننس -4
 .يدنقرمسلا يمرادلا يميمتلا دمصلا دبع نبا

 .يلرمز دمحأ زاوف :قيقحت ٠
 نب يلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع يبأل ." ىربكلا " يئاسنلا ننس -

 .يئاسنلا يناسارخلا رانيد نب رحب نب نانس
 .يئاسنلا نمحرلا دبع يبأل ."ىبتجملا" يئاسنلا ننس - ١

 .يمالسإلا ثارتلا قيقحت بتكم :قيقحت

 .يقهيبلا ركب يبأل .ىريكلا ننسلا ۲

 .يلشعرم نمر لا دبع فسوي .د :ةسرهف

 .يريقشلا رضح مالسلا دبع دمحم .تاعدتبملاو نئسلا *١١-

 .ساره ليلخ دمحم :حيحصت

 ورمع يبأ «ينادلا ئرقملا ديعس نب نامثع ورمع يبأل .نتفلا يف ةدراولا ننسلا - ٤

 .ينادلا

 .يروفكر ابملا سيردإ دمحم نب هللا ءايض .د :قيقحت
 .لبنح نب دمحأ . ةنسلا ٠٠١

 .جرخلا - رانملا راد .ط



 .ةنسلا ۷ ١

 .ةنسلا - ۸

 . ةدسلا- ۹

 .ءالبنلا مالعأ ريس 1۰ ١-

 لالخلا ديزي نب نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب يبأل

 .يلبنحلا

 .ينارهزلا ةيطع .د :قيقحت

 .مصاع يأ نبا

 .يابلألا نيدلا رصان دمحم :جيرخت

 .يدادغبلا يزورملا ينابيشلا يلهذلا يلئاولا لاله نبا

 .يناطحقلا ديعس نب دمحم .د :قيقحت

 .يزورملا جاجحلا نب رصن نب دمحم هللا دبع يبأل

 .طوؤانرألا بيعش :فارشإ

 دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم .راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسسلا 05

 .يعذربلا تالاؤس ١

 .بهذلا تارذش -۴۳

 .يناكوشلا هللا

 .دياز ميهاربإ دومحم :قيقحت

 خورف نب ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع ةعرز يبأل

 .يلبنحلا دامعلا نباب ريهشلا ءيلبنحلا يحلاصلا يقشمدلا

 .طوؤانرألا دومحم :قيقحت



۳۳١ 

 نب نسحلا نب هللا ةبه مساقلا يبأل .ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش -4

 .يئاكلاللا يربطلا يزارلا روصنم
 .نادمح دعس دمحأ .د :قيقحت

 ناقرزلا فسوي نب يقابلا دبع نب دمع .كلام أطوم ىلع ئئاقرزسلا حرش -6

 . يكلاملا يرهزألا يرصملا
 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 .يطويسلا نيدلا لالج .هجام نبا ننس حرش -6

 .ةدع وبأ حاتفلا دبع :قيقحت

 .يلبنحلا يراهئربلا فلخ نب يلع نب نسحلا دمحم يبأل .ةنسلا حرش -۷

 .يناطحقلا ديعس دمحم .د :قيقحت

 .يراهبربلا دمحم يبأل .ةدسلا حرش -

 .يدادرلا مساق نب دلاخ رساي يبأ :قيقحت

 .يوغبلا ءارفلا نب دمحم نب دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأل .ةنسلا حرش - 68

 .طوؤانرألا بيعشو شيواشلا ريهز :قيقحت
 نب يرم نب فرش نب ىج ايركز يبأ نيدلا يبحم .ملسم حيحصص حرش -

 يوونلا مازح نب ةعمج نب دمحم نب نيسح نب نسمح
 .يقشمدلا

 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط

 نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع نب دمحم نيدلا ردص .ةيواحطلا ةديقعلا حرش 5

 .يقشمدلا يحلاصلا يعرذألا يفنحلا زعلا يبأ

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :جيرخت



TY 

EA 

 .يلبنحلا بحر نبا .يذمرتلا للع حرش -

 .ديعس ميحرلا دبع مامه .د :قيقحت ْ

 نب حلاص نب دمحم هللا دبع يبأل .داشرلا ليبس ىلإ يداها داقتعالا ةعل حرش ١- م

 . يميمتلا يبيهولا نيميثع نب دمحم

 .ميحرلا دبع نب دوصقملا دبع نب فرشأ :قيقحت

 دمحم نب هللاديبع هللا دبع يبأل .ةنايدلاو ةنسلا لوصأ ىلع ةنابإلاو حرشلا -4

 .ةطب نبا .يربكعلا رمع نب نادمح نب دمحم نب

 .يطعم ناسعن نب اضر .د :قيقحت

 .يدادغبلا بيطخلا .ثيدحلا باحصأ فرش -6ه

 .يلغوأ يطح ديعس دمحم .د :قيقحت

 . يدادغبلا بيطخلا .ثيدحلا باحصأ فرش -5

 .ميلس معنملا دبع ورمع : قيقحت

 .يدادغيلا

 .يقفلا دماح دمحم :قيقحت

 .يرحآلا ركب يبأل .ةعيرشلا -4

 .رصانلا فيس دمحم نب ديلولا :قيقحت

 .يرحآلا ركب يبأل .ةعيرشلا 8

 .يجيمدلا ناميلس نب رمع نب هللا دبع .د

 .يقهيبلا ركب يبأل .ناميإلا بعش ۰ ١-



 سن

 يبأ نيدلا سم .ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءافش 1١-

 زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع
 .(ميقلا نبا) ةيزوجلا ميق نبا .يلبنحلا يقشمدلا يعرزلا

 .يبلحلا ناسعنلا سارف وبأ نيدلا ردب دمحم :قيقحت

 .ميقلا نبا نيدلا سمه . ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءافش -"

 .يلشلا رصنلا وبأ ىفطصم :قيقحت

 ريمع يبأل .يدنسلا بيترتب يعفاشلا دنسم قيقحتو جيرختب يعغلا ءافش “»١-

 .يرثألا يرصملا تافرع نب دمحم نب يدحب
 .يعداولا يداه نب لبقم :مدقت

 يمركلا فسوي نب يعرم .ةيميت نبا ىلع ةمئألا ءانث يف ةيكزلا ةداهشلا -"4

 .يلبتحلا

 .فلح نمحرلا دبع محب :قيقحت

 نفاد

 هللا دبع نب نابلب نب يلع نسحلا يبأ نيدلا ءالع ريمألل .نابح نبا حيحص -"

 .نابح نبا .يرصملا يسرافلا

 .توحلا فسوي لامك :قيقحت

 .نابح نبا نيدلا ءالع ريمألل .نابح نبا حيحص - 35

 .طوؤانرألا بيعش :قيقحت

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم .درفملا بدألا حيحص ١-

 .ليبجلا - قيدصلا راد .ط

 .يراخبلا ليعامسإ هللا دبع يبأل .يراخبلا حيحص -8
 .توريب - ةفرعملا راد .ط .يدنسلا ةيشاحب



Tt 

EA 

 .يراخبلا ليعامسإ .يراخبلا حيحص -۹

 .يقابلا دبع دمحم داؤف :ميقرت

 .يابلألا نيدلا رصان دمحم .بيهرتلاو بيغرتلا حيحص ٠ ١-

 .ضايرلا - فراعملا ةبتكم .ط

 .يابلألا نيدلا رصان .هجام نبا ننس حيحص - ۱

 .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم .ط

 .يابلألا نيدلا رصان .دواد يبأ ننس حيحص - ۲

 .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم .ط

 .ينابلألا نيدلا رصان .يذمرتلا ننس حيحص ۴ ١-
 .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم .ط

 .يابلألا نيدلا رصان .يئاسنلا ننس حيحص 4 ١-

 .جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم .ط

 نب درو نب ملسم نب جاجحلا نب ملسم نسمحلا يبل .ملسم حيحص- ٥

 .يروباسينلا يريشقلا ذاشوك

 .يقابلا دبع داؤف دمحم :ميقرت

 .يزوجلا نبا جرفلا يبأل .ةوفصلا ةفص -5

 .يجعلق ساور دمحم .د و يروحاف دومحم :قيقحت

 .يبايرفلا نسحلا نب دمحم نب رفعج 2 .نيقفانملا ةفص - ۷

 .ردبلا هللا دبع نب ردب :قيقحت

 نايفس نب ديبع نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأل .ناسللا بادآو تمصلا ۸

 .ايندلا يبأ نبا ءيشرقلا

 .ها 505 .فلح نمحرلا دبع محب :قيقحت



 .ايندلا يبأ نبا .ناسللا بادآو تمصلا- ۹

 .ه١ ٤١۹ .اطع دمحأ رداقلا دبع دمحم :قيقحت

 .ايندلا يبأ نبا .ناسللا بادآو تمصلا - ٠

 .ريبكلا ءافعضلا -9

 .نيكورتملاو ءافعضلا 9 ١-

 .ةلبانحلا تاقبط ۳ ١-

 .ةيعفاشلا تاقبط *١-

 .ه١٠1١ .نيوحلا قاحسإ يبأ :قيقحت

 -ض-

 .يليقعلا دامح نب ىسوم نب ورمع نب دمحم رفعح يبأل
 .يحعلق نيمأ يطعملا دبع .د :قيقحت

 .يزوجللا نبا جرفلا يبأل

 .يضاقلا هللا دبع ءادفلا يبأ :قيقحت

 -طد

 .ىلعي يبأ نب دمحم نيسحلا يبأ يضاقلا

 .توريب - ةفرعملا راد .ط

 باهولا دبع نب دمحم نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب ركب يبأل
 .ةبهش يضاق نبا ؛نيدلا يقت

 .ناخ ميلعلا دبع .د :قيقحت

 يلع نب باهولا دبع رسصن يبأ نيدلا جات .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ١- هه

 .ةيفوصلا تاقبط ١- هل

 .يكبسلا يفاكلا دبع نبا

 .يحانطلا دمحم دومحمو ولحلا دمحم حاتفلا دبع :قيقحت

 نب ىسوم دمحم نب نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع يبأل
 .يدزألا دلاح

 .اطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت



 نسر

EA 

 بتاك .دعس نبا «عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع يبأل .ىربكلا تاقبطلا ۷ ١-

 .يدقاولا

 .لوصألاو طباوضلاو دعاوقلا ةفرعمب لومأملا ملعلا ىلإ لوصولا قيرط -4

 لآ رصان نب هللا دبع نب رصان نب نمحرلا دبع :عمج

 .يدعسلا نمحر لا دبع .يميمتلا يدعس

 .ضايرلا - ةيديعسلا ةسسؤملا تاروشنم .ط

 عد

 هللا دبع نب دمحم ركب يبأ يضاقلا .يذمرتلا ننس حرش يف يذوحألا ةضراع -8

 يسلدنألا يرفاعملا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نبا

 .يبرعلا نبا .يليبشألا

 .ميقلا نبا .نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدع ع

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنحل :قيقجت

 .ميقلا نبا .نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدعع09

 .سارف وبأ نيدلا ردب دمحم :قيقحت 00

 .ميقلا نبا .نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدع ع

 .تشخلا نامثع دمحم :قيقحت

 نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ نامثع يبأل .ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع ١-

 .يوباصلا دمحأ

 .ردبلا هللا دبع نب ردب :قيقحت

 .ةنيدملا - ءابرغلا .ط «تيوكلا - ةيفلسلا .ط



 .ةيواحطلا ةديقعلا 54 ١-

 ٥ ةيواحطلا ةديقعلا .

 .ةيطساولا ةديقعلا -5

 .ريغصلا للعلا 7 ١-

 كلا دبع نب ةملس نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأل

 .يرصملا يواحطلا يدزألا
 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا .ط

 .ه١ ٠٠ ٤.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - داشرإلاو ةوعدلاو

 .يواحطلا رفعج يبأل

 .زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع :قيلعت

 .فئاطلا - قيدصلا ةبتكم .ط

 .ةيميت نبا

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا ؛عيزوت .ط

 .ةيدوعسلا - داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 .يذمرتلا ىسيع يبأل

 .ركاش دمح دمحأ :قيقحت

 نب دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا يبأل .ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا 4

 .يطقرادلا دوعسم نب يدهم

 .يفلسلا نيدلا نيز نمحرلا ظوفحم .د :قيقحت

 .لبنح نب دمحأ .لاجرلا ةفرعمو للعلا -8
 حارج ليعامسإ .د «تيكيي جوق تعلط .د :قيلعت

 .م۱۹۸۷ .يلغوأ

 .لبنح نب دمحأ .لاجرلا ةفرعمو للعلا

 .ه١ ٤١۸ .سابع هللا يصو :قيقحت

 .لبنح نب دمحأ .لاجرلا ةفرعمو للعلا 09

 .ها 14٠١ .نوضيب ماسح دمحم :ةسرهف



۸ 

LO 

 يلبقملا يدهم نب حلاص .خياشملاو ءابألا ىلع قحلا راثيإ يف خماشلا ملعلا - 7

 .ملعلا 1

 .ثيدحلا مولع -

 .ينابكوكلا

 .توريب - ثيدحلا راد .ط

 .يئاسنلا ةمقيحخ وبأ يشرحلا دادش نب برح نب ريهز

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت

 نبا .ناخرشلا يروزرهشلا يدركلا ىسوم نبا

 حالصلا

 .رتع نيدلا رون :قيقحت
 ميظعلا قحلا سمه دمحم بيطلا يبأل .دواد يبأ ننس حرش دوبسعملا نوع - 5/١

 .رابخألا نويع - 5/١

 .يدابآ

 .نامثع دمحم نمحرلا دبع :قيقحت

 .يرونيدلا ةبيتق نبا

 ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسوملا .ط

 .رشنلاو

 -غ-

 .يرحآلا ركب يبأل .نينمؤملا نم ءابرغلا -7

 .بويأ ناضمر :قيقحت

520 

 :قيلعتو م .رئازجلا يف ءامد نم ردهأ اميف رباكألا ءاملعلا ىواتف - 8/١

 .يرئازجلا يناضمر نب دمحأ نب كلاملا دبع

 .نيميثعلا حلاص نب دمحم :هأرق



۳4 

 .ةيميت نبا .ىربكلا ىواتفلا 8

 .فولخم دمحم نينسح :قيقحت

 .ةيميت نبا .ىربكلا ىواتفلا

 رداقلا دبع ىفطصمو اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت

 .اطع

 .ينالقسعلا رجح نبا .يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف -5

 .زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع :قيلعت
 نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل .يقارعلل ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف -

 .يواخسلا دمحم نب نامثع نب ركب يبأ نب دمحم نب

 .ةرهاقلا - ةيميت نبا ةبتكم .ط
 .يواخسلا هللا دبع يبأل .يقارعلل ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف 8 ١-

 .دنها - يلع نيسح يلع :قيقحت

 نب ثراحلا نب ةيواعم نب دام نب ميعن هللا دبع يبأل .نتفلا -4
 .يزورملا يعازخلا مامه

 .يريهزلا نيمأ ريم :قيقحت
 هيوريش نب رادرهش نب هيوريش عاجش يبأل .باطخلا روثأمب رابخألا سودرف -6

 .يمليدلا .يناذهلا مليد نب ناكر سح نب ورسحانف نبا

 .لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم :قيقحت

 .يمليدلا .باطخلا روثأمب رابخألا سودرف -5

 .يدادغبلا هللاب مصتعملا دمحم «يلرمزلا دمحأ زاوف :قيقحت ْ

 .يلبنحلا بحر نبا .رييعتلاو ةحيصنلا نيب قرفلا 17 ١-
 .فلح نمحرلا دبع محب :قيقحت



f 

LA 

 .حلفم نبا .عورفلا-۸

 .جارف دمحأ راتسلا دبع :ةعجارم

 .يلبنحلا بجر نبا .فلخلا ماع ىلع فلسلا ملع لضف -8

 .يمجعلا رصان نب دمحم :قيقحت

 .يدادغبلا بيطخلا .هقفتملاو هيقفلا - ٠

 .يراصنألا ليعامسإ :قيلعت

 .ميدنلا قاحسإ نب دمحم جرفلا يبأل .تسرهفلا

 .توريب - ةفرعملا راد .ط ٤

 .يروصلا يلع نب دمحم يلع يبأ / هللا دبع يبأل .ةاقتنملا دئاوفلا ۲

 .يرمدت مالسلا دبع رمع .د :قيقحت

 .يوانملا فوءرلا دبع وعدملا دمحم .ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف - ۴۳

 .توريب - ةفرعملا راد .ط

 -ق-

 يرهفلا يشرقلا ملسم نب بهو نب هللا دبع دمحم يبأل .ردقلا 4

 .يكلاملا يرصملا

 .ميثعلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع .د :قيقحت
 .يقهيبلا ركب يبأل .مامإلا فلخ ةءارقلا -68

 .لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم :قيقحت

 .يراحخبلا ليعامسإ هللا دبع يبأل .نينيعلا ةرق-

 .فيرشلا دمحأ :قيقحت

 .يمساقلا نيدلا لاج دمحم .ثيدحتلا دعاوق -17

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط
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 - ےل -

 دمحم نب هللا دبع نب يدع نب هللا دبع دمحأ يبأل .لاجرلا ءافعض يف لماكلا -

 .يدع نبا .يناجرجلا

 .راكز ليهس .د :قيقحت

 .يبهذلا نيدلا سم .رئابكلا 8

 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط

 .توريب - ةديدجلا ةودنلا راد .ط ىرحأو

 .يوهبلا سيردإ نب سنوي نب روصنم .عانقلا فاشک - ۰

 .لاله ىفطصم و يحليصم لاله :قيلعت

 .سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا اًمع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك ١-

 .يحارجلا نولجعلا دمحم نب ليعامسإ

 .ها 78١ . توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط

 .ينولجعلا ليعامسإ ....سايسلألا ليزمو ءافقخلاف شك -۲

 1 .ها ٠٠١ .شالقلا دمحأ :قيقحت

 ييطنطسقلا هللا دبع نب ىفطصم .نونفلاو بتكلا ءامسأ نع نونظلا فشك -۳

 .ةفيلح جاحلا .يفنحلا يمورلا

 .نانبل - توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط

 .يلبنحلا بحر نبا .ةبرغلا لهأ لاح فصو يف ةبركلا فشك -7 4
 .ةرهاقلا - ةميقلا ةبتكملا .ط

 .يدادغبلا بيطخلا .ةياورلا ملع يف ةيافكلا ١٠ه

 .يناجيتلا فيطللا دبع نب ظفاحلا دمحم :مسدقت

 .دومحم نسح نمحرلا دبع «دمحم ميلحلا دبع :ةعحارم
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 .يدادغبلا بيطخلا .ةياورلا ملع يف ةيافكلا 7

 .برعلا ناسل -؟ ¥

 .يندملا يدمح ميهاربإ «يقروسلا هللا دبع يب :قيقحت

 -ل-

 نب يلع نب مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا يبأل
 .روظنم نباب ريهشلا «يرصملا يقيرفألا يراصنألا دمحأ
 .توريب - رداص راد .ط

 ةمادق نب دمحم يبأ نيدلا قفوم .داشرلا ليبس ىلإ يداملا داقتعالا ةعل-۸

0 

 .رباكألا هاور اه - 48

 عبنمو دئاوزلا عمجم -

 .ىواتفلا عومجم -05

 . يسدقملا

 .ردبلا هللا دبع نب ردب :جيرخت

 و

 راطعلا يرودلا صفح نب دلخم نب دمحم هللا دبع يبأل

 .يزورملا

 .فلخلا داوع :قيقحت

 نب ركب يبأ نب يلع نسحلا يبأ نيدلا رون .دئاوفلا

 .يرهاقلا يمئيهلا اص نب رمع نب ركب يبأ نب ناميلس

 .توريب - يبرعلا باتكلا راد .ط

 .ةيميت نبا

 .يلبنحلا يدجنلا يناطحقلا
 دمحم :اهبحاصل .ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ :قيلعتو عمج .ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم -5

 .يقشمدلا اغأ هدبع رينم
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 .يزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا .لصافلا ثدحملا 8١

 .بيطنلا جاجع دمحم :قيفحت

 .يزارلا رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم .حاحصلا راتخم - 4

 .نانبل ةبتكم يف مجاعملا ةرئاد :جارخإ
 .يههذلا نيدلا سم .رافغلا يلعلل ولعلا رصتخم -6

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت
 .يدادغبلا بيطخلا .ثيدحلا لهأ ةحيصن رصتخم -6

 .قيدص دمحم فسوي .د :حرشو قيلعت

 .يعداولا يداه نب لبقم نمحرلا دبع يبأل .ةنتفلا نم جرخملا 17

 .نميلا -جامد- ثيدحلا راد .ط

 .ايندلا يبأ نبال 6 .سانلا ةارادم-4
 . فسوي ناضمر ريخ دمحم : قيقحت

 .ميقلا نبا .نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم -8

 .يقفلا دماح دمحم :قيقحت

 .يسافلا يردبعلا دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأل .لخدملا

 .جاحلا نبا

 .توريب - ركفلا راد .ط

 .يقهيبلا ركب يبأل .ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا ١“

 .يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د :قيقحت
 هيودمح نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم مكاحلا هللا دبع يبأل .حيحصلا ىلإ لحخدملا 7

 .عيبلا نبا وأ مكاحلا .يروباسينلا ينامهطلا يبضلا ميعن نبا

 .يلخدملا ريمع يداه نب عيبر .د :قيقحت
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 .مصاع يبأ نبال .ركذلاو ريك ذتلاو ركذملا 7

 .يدادرلا مساق نب دلاحخ رساي يبأ :قيقحت

 نارهم نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي يأ :ةياور .لبنح نب دص“أ للاسم -4

 .ئناه نباب ريهشلا ؛يروباسينلا جارسلا يفقثلا

 .دمحأ مامإلا نع ةيورملا ةديقعلا يف لئاسرلاو لئاسملا -ه

 .يدمحألا ملاس نب ناميلس نب هلإلا دبع :عمج

 .مكاحلا هللا دبع يبأل .مكاحلا كردتسم -

 .يلشعرم نمحرلا دبع فسوي .د :فارشإ ٠

 يدادغبلا يرهوجلا ديبع نب دعجلا نب يلع نسحلا يبأل .دعجلا نبا دنسم -7

 .دعجلا نبا .يمشاهلا

 .يداهلا دبع نب رداقلا دبع نب يدهملا دبع .د :قيقحت

 .دعجلا نب نسحلا يبأل .دعجلا نبا دتسم -4

 .رديح دمحأ رماع :قيقحت

 نب ميهاربإ نب دلخم نب نسحلا يبأ ميهاربإ نب قاحسإ .هيوهار نبا دنسم -8

 .يزورملا يلظنحلا ركب نب هللا دبع
 .يشولبلا نيسح قحلا دبع روفغلا دبع .د :قيقحت

 . لبتح نب دمحأ .لامعلا زنك بختنم هشماهب دمحأ دنسم 7".

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط 1

 .لبنح نب دمحأ .دمحأ دنسم

 .ركاش دمحم دمحأ :قيقحت

 .ةماسأ يبأ نب ثراحلا .ثراحلا دنسم - 7

 .يركابلا حلاص دمحأ نيسح .د :قيقحت



 .يشاشلا دنسم - ۴۳

 .يعفاشلا دنسم - ٤

 .باهشلا دنسم -ه

 .يسلايطلا دلسم -

 .دیه نب دبع دنسم -“-۷

 .قازرلا دبع فنصم -

to 

 يشاشلا ديعس وبأ لقعم نب جيرس نب بيلك نب ميما
 .يكرتلا ينكدبلا

 .نيدلا نيز نمحرلا ظوفحم .د :قيقحت
 .يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأل

 .ةرهاقلا - ثارتلل نايرلا راد .ط

 .يعاضقلا رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع يبأل
 .يفلسلا ديجلا دبع يدمح :قيقحت
 يسرافلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس دواد يبأل

 .يسلايطلا دواد وبأ .يرصبلا

 .توريب - ةفرعملا راد .ط

 .يسكلا رصن نب 'ديمح نب دبع دمحم يبأل
 ليلخ دمحم دومحمو يئارماسلا يحبص :قيسقحت
 .يديعصلا

 يريمحلا عفان نب مامه نب قازرلا دبع ركب يبأل
 .يناعنصلا

 .يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت
 نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأل .راثآلاو ثسيداحألا يف فنصملا 8

 .يقوكلا يسبعلا ةبيش يبأ نب نامثع
 لآ رصان نب سحرب نب مالسلا دبع .ةنسلاو بانكلا ءوض يف ماكحلا ةلماعم - ۲ ٤١

 . مركلا دبع
 .تارامإلا - ناقرفلا ةبتكم .ط
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  “0ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأل .ريبكلا مجعملا

 .يناربطلا يماشلا يمحللا

 .يفلسلا ديحملا دبع يدمح :قيقحت

 .يهذلا نيدلا سمه .نيئدحُمْلا مجعم - ۲

 .ةليملا بيبحلا دمحم .د :قيقحت

 .مكاحلا هللا دبع يبأل .ثيدحلا مولع ةفرعم -7 ۴

 .نيسح مظعم ديسلا :قيلعت

 .يراخبلا ليعامسإ هللا دبع يبأل .خيراتلاو ةفرعملا -؟ ٤

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 نب ميحرلا دبع نيدلا نيز لضفلا يبأل .رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملا "6

 .يرصملا يقارعلا نيسحلا

 .دوصقملا دبع نب فرشأ :هب ئتعا

 .يطويسلا نيدلا لالج .ةنجلا حاتفم - 5

 .ةيمالسإلا ةعماجلا :رشانلا

 .ميقلا نبا .ةداعسلا راد حاتفم -؟ ۷

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ط

 دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب .دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا

 .حلفم نب دمحم نب هللا دبع نبا

 .نيميثعلا ناميلس نمحرلا دبع :قيقحت

 .ايندلا يبأ نبا .قالخألا مراكم - 4

 .ميهاربإ ديسلا يدحب :قيقحت



EV 

 لهس نب دمحم نب رفعج نب دمحم ركب يبأل .اهيلاعمو قالخألا مراكم 6٠
 .يطئارخلا يرماسلا

 .يواقدنخلا سيردإ ناميلس داعس .د :قيقحت
 .يزوجلا نبا .دمحأ مامإلا بقانم -

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنحل :قيقحت

 .يميلعلا دمحم دمحأ .دحأ مامإلا باحصأ مجارت يف دمحألا جهنملا ۴

 .اطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت

 نب هللا دعس نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نب دمحم نيدلا ردب .يورلا لهنملا "5

 .يومحلا ينانكلا ةعامج

 .ناضمر نمحرلا دبع نيدلا يبحم .د :قيقحت

 .يمثيملا نسحلا يبأ نيدلا رون .نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم ٤-

 .ةرمح قازرلا دبع دمحم :قيقحت

 .يمثيملا نسحلا يبأ نيدلا رون .نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم "68

 .كشوك يلع هدبع «يارادلا دسأ ملس نيسح :قيقحت

 . يدادغبلا بيطخلا .قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم ١-

 .يحعلق نيمأ يطعملا دبع .د :قيقحت

 .توريب - ركفلا راد .ط .يزوجلا نبا جرفلا يبأ .تاعوضوملا -۴ ۷

 -ن-

 .يدادغبلا بيطخلا .ثيدحلا لهأ ةحيصن -۸

 .تاكيرولا دمحأ ميركلا دبع :قيقحت ش

 .يدادغبلا بيطنخلا .ثيدحلا لهأ ةحيصن -6

 . ميلس معنملا دبع ورمع :قيقحت
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 نب دمحأ «سابعلا يبأ نيدلا باهش .بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن -

 .يرقملا دمحأ نب دمحم

 دمحم نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا يبأ نيدلا دحج .ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا 5

 .يراسلا يده -5؟

 .تايفولاب يناولا 51“

 .عرولا 545

 نبا .يرزجلا ينابيشلا دحاولا دبع نب ميركلا دبع نسبا

 .ريثألا

 . يحانطلا دمحم دومحمو يوازلا دمحأ رهاط :قيقحت

 كد

 .ينالقسعلا رجح نبا

 .توريب - ركفلا راد .ط

 -و-

 .يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص

 .ىفطصم يكرتو طوؤانرألا دمحأ :قيقحت

 1 .ايندلا يبأ نبا

 .دومحلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ :قيقحت

 .ردبلا هللا دبع نب ردب :عمج .ملعلا بلاطل حئاصنو اياصو -

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا سش .نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو -

 .ناكلح نبا .يلبرإلا يكمربلا ناكل نب ميهاربإ
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 اطل

 E ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 001011 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 000000 ]| ] ] ز داشرإلاو ةوعدلاو ةيمالسإلا نوئشلا ريزو يلاعم ةمدقم

 Tas ةيمالسإلا نوئشلا ريزو يلاعم ةمدقمل ةيطخخ ةروص

 00000 - عادتبالا مدعو فلسلا راثآ عابتاو ةنسلاو باتكلا موزل ١-

 ESSA هسفن ءرملا ىلع ننسلا فيظوت -
 NEES ةقرفلا نم ريذحتلاو مهمامإو نيملسملا ةعامج موزلب رمألا -۳

 00000700 4 هيلع جورخلا مدعو هماركإو ناطلسلا ةعاطب رمألا ٤-
 11101010007 ASAS 1 1 ةيالولا لصحت مب -ه

 A ]ا هبس مدعو ناطلسلا روج ىلع ربصلاب رمألا ٦-

 E SN ةنّسلا نم ناطلسلل ءاعدلا -۷
 010010111 1 ] ] ] ] ]ز]1]1]1]1]1]1ذ a ةنتفلا نم ملسملا فقوم -8

 Sea جراوخلا تامس -9
 EE 000 عنم اذإ عانتمالاو بحاو ناطلسلا ناذئتسا - ٠

 VSR امهلضف ةفرعمو ءاملعلاو ملعلاب مامتهالا ١-
 بلط لبق هقالخأب يسأتلاو هعم بدأتلاو هريقوتو ملاعلا رایتحا نسح -۲

 اا 253077000 0 0 2100 7 ملعلا



 ا لا م م a عدبلا لهأ ةمالع ١5-

 ... ثيدحلا باحصأو هباحصأل ةريغلاو ليكي يشل ءامتنالاو بصعتلا ٦ ١-

 مهردق ةفرعمو مهنم دحأ وأ مهضغبو ةباحصلا بس نم ريذحتلا -7

 e مهصقتني نم ةبقاعمو مهيواسم ركذ نع فكلاو

 ل مهلضف نايبو ثيدحلا لهأ ةنسلا لهأ ةلزْنم ولع -

 ا ثيدحلا بلطو ةنسلا ملعت يف ةاجنلاو ةعفّرلا -

 ٠ ةمألا هذهل هب هللا صاصتخاو تلزم ولعو دانسإلا بلطو تيثتلا 200

 لضفأو ظفحلل ةدعاسملا بابسألاو رغصلا يف ظفحلا ىلع ثحلا ١-

 E ]0 عادتبالا مدعو فلسلا راثآ عابتا -

 010111 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز] ]ز]ز] ]11 نيدلا باهذ بابسأ -۲ ٤

 A اهلهأو عدبلاو ءاوهألا مذ -١ه

 E مهعم يشملاو مهتطلاخو عدبلاو ءاوهألا لهأ ةسلاجم نم ريذحتلا -

 مهنع سانلا ريفنتو مهنيعب عدبلا لهأ نم اًصاخشأ فلسلا رجه -

 ك0 ا اا ااا ا ااا مهعم ىشم نمو مهنم عامسلا مدعو

 )غ»ظ*)شه ةّنس عدبلاو ءاوهألا لهأ رجه -

١1١ .. 



 نع يهنلاو عدبلاو ءاوهألا لهأ بتك قرحب فلسلا ضعب ةيصو ٠-

 sS مهنع ةباتكلاو اهنم ذحألا
 a 1 ب8 نيدلا ف ةموصخلاو ةرظانملاو لادجلا مذ ۳

 201170110100010 مهميظعت مدعو عدبلا لهأ ريقحت -*؟

 نإو ايب يبا ثيدحب اوثدح نإو عدبلاو ءاوهألا لهأب رارتغالا مدع ٣-
 Scenes ءامسألا قيربب الو ... مالكلا ةقشقشو ةباطخلا اوداجأ

 RS قسفلا لهأ نم رش عدبلا لهأ ٤-
 0 ةنسحلا ةلداحملاب بحاو ٌرمأ هبشلا عفدو ةنسلا نع عافدلا -©

se هاشممو هنيرقب ءرملا ىلع فلسلا مكح -١ 

  -۷عدبلاو ءاوهألا لهأو نيفلاخملل ةبيغ ال ٠٠٠٠

 مهعم سولجلاو مهميظعتو عدبلا لهأ ىلع ءانثلا يف ةبترتملا جئاتنلا -۸

 aies ee e مهنع ريذحتلا نع توكسلاو

 151 00 ءاوهألاو عدبلا لهأ ةبوقع 9
 12ظ210000 مهريصمو عدبلا لهأ تافص - ۰

 52191 7 ؟ ةبوت نم عدبلا لهأل له ١-
 SS ةعدبلا ْف لجرلا طوقس بابسأ -۲
 521771010 1 ءاوهألاو عدبلا يف طوقسلا نم ةياقولا قرط - 47

 a 1 ز ز ز ز زا ننسلاب عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلا ٤-

Ra عدتبملا ىلع ةداهشلا نوكت فيك - ١ 

  - 47عدبلا لهأ ةبوت 121111111

10۸ 

14° 



Tor 

EA 

 Pee . ةلقلا نم ةشحولا مدعو .. مهفاصوأو ءابرغلا - 8

 Ta مهتيهاركو ةنسلا لهأ ةبحع. ناحتمالا - ۹

 مهسلاجم روضح نمو صاّصَقلا نم ريذحتلاو صصقلا نع يهنلا - ٠

 TYR مواطن كو كلذ يف ببسلاو

 FO مهعم سولجلاو -نادرملا- ثادحألا ىلإ رظنلا نم ريذحتلا -

 EVs بادآو حئاصنو دئاوف -۲

 Fon 201 امهيكلف يف رودي امو ءاملعلاو ملعلا يف -ه٣

 ااا 11111111111 ملعلاو ركذلا روذ دجاسملا -ه4

 ORS ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نوكي فيك -هه

 1 e 1 ] ] ]ز ]ز] ]ز]ز]ز] ]| فلسلا اياصو نم -

 TUES ز ز ز ز ز داوسلا هناولأ ريحو هنيسحتو طنخلا نييبت -ه7

 Wee ةlطخkl ءاعدلا يق عجسلا مذ -هره

 ا ا ةماعلا هب ثدحُت ثيدح لك امو لاقُي ملعُي ام لك ام -۹


